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CSIG inscreve para o último Gestão em Debate de 2014
Participe: Evento abordará o tema da Gestão de Pessoas

 

 
 

O CSIG – Centro Sinplast de Inovação e Governança convida para a última edição de 2014 do Gestão em Debate.
O evento será voltado para o tema da Gestão de Pessoas, abordando as tendências em Recursos Humanos e as
melhores  práticas  para  “conectar”  com esse  novo  cenário.  Na  ocasião,  acontecerá  a  palestra  Refazendo  a
Conexão, ministrada por Lenara Araujo da Silva, Psicóloga, Especialista em Administração de Recursos Humanos
pela FDRH/PUCRS, e Matheus da Rosa, Engenheiro da Computação pela PUCRS, ambos diretores da GIZ.
 
O evento acontecerá no dia 24 de novembro, às 12h, na Fiergs - Salas D3 303 e 304 (Av. Assis Brasil, 8787), em
Porto Alegre. As inscrições são gratuitas para até dois representantes de empresas associadas ao Sinplast e
devem ser feitas até o dia 20/11 pelo e-mail csig@sinplast.org.br.

 
 

1º Congresso do Plástico atinge objetivos
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                                                                                                Crédito: Vinicius Costa

 
O 1º Congresso do Plástico, a primeira iniciativa na América Latina a exaltar o plástico como elemento fundamental
na vida moderna nos mais variados segmentos, reuniu, na última semana, na Fiergs, representantes de entidades
do plástico, empresários, diretores e visitantes, para debater e mostrar na prática o papel atual do plástico no
desenvolvimento tecnológico brasileiro. Para Alfredo Schmitt, presidente do Congresso, iniciativas como esta são
fundamentais para mostrar ao país e à população o plástico como um protagonista do desenvolvimento, algo que,
muitas vezes, passa despercebido pela população. “O segmento plástico é motivo de orgulho para o país. O
plástico participa da vida do cidadão e contribuiu com o desenvolvimento do Brasil”, declarou o executivo no início
das atividades durante ato de abertura.
 
Também na  abertura,  representando  o  Governo  Federal,  o  Secretário  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional, Arnoldo de Campos, falou sobre a importância de ampliar parcerias com o setor plástico – tido como
estratégico para o desenvolvimento do Brasil. “Estamos abertos para o diálogo. Essa é a mensagem do Governo
Federal”,  disse  ele.  Ao  longo  do  dia  6/11,  conferencistas  nacionais  e  internacionais  tiveram como  base  de
discussão dois temas centrais: os benefícios do plástico e os seus valores na contribuição ao combate à fome, e o
seu papel na criação de soluções e tecnologias para contribuir  com a melhoria do índice de desenvolvimento
humano. Para falar sobre os temas, nomes como Dr. Jeffrey Brecht - PhD Universidade da Flórida; Bernard Le
Mione,  representante do comitê francês de plástico na agricultura;  Alvaro Azanha,  consultor técnico da BRF;
Rogério Kohntopp, diretor de tecnologia, qualidade, sustentabilidade e inovação da Tigre S.A; Dra. Maria Elizete
Kunkel,  professora da Universidade Federal de São Paulo/SP; e Miguel Bahiense, presidente da Plastivida –
Instituto Socio-Ambiental dos Plásticos.
 
Área externa -  O evento também contou com uma exposição exclusiva, que mostrou aos participantes – na
prática – ambientes com e sem o plástico, com o objetivo de destacar o impacto positivo que o material dá à vida
contemporânea. Na oportunidade, os presentes puderam ver de perto um mini-supermercado que antes vendia
seus produtos a granel e um supermercado moderno, por exemplo, assim como um ônibus sem as partes plásticas
e outro com as partes que levam plástico, e uma UTI de antes – sem o uso dos plásticos efetivamente – e uma UTI
moderna.
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                                                                                                               Crédito: Pauline Gazola

 
Jantar - Na noite de 5/11, aconteceu o jantar de confraternização do Congresso, na Casa Vetro. A atração da
noite ficou por conta da apresentação da Orquestra Plástica  do Neojiba, uma formação composta apenas por
instrumentos de plástico, que conta com o apoio da Braskem. O Sinplast foi um dos realizadores do 1º Congresso
do Plástico.

 

Programa Sustenplást está presente na 60ª Feira do Livro
de Porto Alegre até domingo

 

 
Até o  próximo domingo  (16/11),  o  Programa Sustenplást  –  RS Plástico com Inteligência,  do  Sinplast,  estará
presente na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Casa do Correio do Povo. No local, crianças e adultos podem
se divertir e aprender sobre reciclagem em um totem interativo com o jogo educativo “Recycle Game”.
 
Além disso, na última semana, o Sustenplást realizou na Feira do Livro uma sessão gratuita de contação de
histórias (foto), apresentando a história da Turma dos R´s – com o personagem Recyclito abordando o tema da
educação ambiental.
 
 

Sustenplást vai a Guaporé neste sábado
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No próximo sábado (15/11),  o  Programa Sustenplást  participa  da  7ª edição  do  Dia  da  Criança  Tricolor,  em
Guaporé. O evento, já tradicional na cidade, acontecerá a partir das 12h, com estimativa de participação de 3 mil
pessoas. O Programa estará presente distribuindo a revista “A Turma dos R´s – É Brincando que se Aprende” e
disponibilizando tablets com o jogo eletrônico Recycle Game. A ação, comemorativa do Dia das Crianças, estava
prevista para outubro, mas foi cancelada em função da chuva.

 

A partir desta edição do 3ª Geração, o Sinplast abre um espaço para as empresas associadas divulgarem a

procura  e  oferta  de  materiais  e  insumos.  Os  interessados  devem  encaminhar  seus  anúncios  para

sinplast@sinplast.org.br, contendo o material ofertado/procurado e o telefone para contato. Não será divulgado o

nome da empresa.

 
OFERTA

2.000 kg de PS Cristal Innova -Fone (51)3582.5796
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