
 

 

 
 

Plastivida discute a sustentabilidade dos 
plásticos em Alagoas 

 
A entidade participa da 7ª edição da Feira do Empreendedor, onde vai discutir a 

sustentabilidade como premissa para a cadeia do plástico e dos reciclados. 
 
 

A Plastivida vai marcar presença na 7ª edição da Feira do Empreendedor, em 
Alagoas, onde vai abordar a contribuição dos plásticos para o desenvolvimento 
socioeconômico e o papel do Brasil como um dos grandes recicladores mundiais 
do produto.  

Nas últimas décadas, o plástico vem ocupando lugar de destaque como matéria 
prima para a produção de diversos produtos já conhecidos em nosso cotidiano, 
graças a sua versatilidade. O Brasil hoje se destaca no movimento de inovação 
na indústria do plástico, o que requer do setor um nível maior de 
aprimoramento tecnológico para se manter competitivo. 

O plástico contribui para o desenvolvimento de diversos setores da economia e, 
por outro lado, chama atenção para a questão da sustentabilidade. Além das 
boas práticas na produção, a sustentabilidade dos plásticos também 
compreende sua reciclabilidade. Hoje, o País está entre os grandes recicladores 
de plástico do mundo, atividade que gera emprego e renda. 

Durante a Feira do Empreendedor, todos esses assuntos serão abordados pelo 
presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, na palestra “Plástico, Ciência e 
Sociedade”. Segundo o executivo, a sustentabilidade dos plásticos passa pela 
relação da sociedade com o produto, baseada em conhecimentos científicos. “O 
uso responsável, a redução do desperdício, a reutilização e o descarte correto 
dos plásticos fazem com que esses produtos tragam benefícios sociais, 
econômicos e ambientais”, afirma o executivo.  

A palestra “Plástico, Ciência e Sociedade” será realizada no dia 16 de outubro, 
às 19h. 

Sobre o evento: A Feira do Empreendedor é um dos principais eventos de 
empreendedorismo do Brasil. A 7ª edição do evento, em Alagoas, terá como 
tema “Liderança Transformadora” e tem como objetivo difundir o 



 

 

empreendedorismo e facilitar o acesso à orientação e capacitação, visando o 
desenvolvimento de novos negócios, o fortalecimento e a excelência das 
empresas alagoanas, com ênfase na inovação, sustentabilidade, inclusão 
produtiva e liderança transformadora.  

O evento aguarda mais de 15 mil pessoas. 

 
Serviço: 
Feira do Empreendedor  
Data: de 14 a 17 de outubro 
Local: Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso 
Para mais informações: http://feiradoempreendedor.al.sebrae.com.br 
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M.Free Comunicação 
(11) 3171-2024 R. 2 
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