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Plastivida, Indústrias Romi e Reciclázaro promovem a reciclagem 

de plásticos na Feira da Mecânica 2012 

  

  

Maio de 2012 – Reforçar que os plásticos são 100% recicláveis e promover a reciclagem, 

desde a coleta até a transformação dos resíduos em um novo produto. Este é o objetivo 

da parceria entre a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, as Indústrias Romi e 

a Associação Reciclázaro, durante a Feira da Mecânica 2012, entre os dias 22 e 26 de 

maio em São Paulo.   

 

A Romi doará as peças de plástico que produzirá no estande para a Reciclázaro, ONG 

ligada à Igreja Católica, que trabalha na reinserção social de moradores de rua e 

reabilitação de jovens. O material encaminhado à cooperativa, será reciclado e irá gerar 

renda aos cooperados. Já a Plastivida reforçará, com esta ação, aos participantes do 

evento a relevância do plástico em diversos setores da economia e o quanto 

imprescindível ele é na vida moderna, a sua reciclabilidade e a importância da coleta 

seletiva. Também vai destacar a função dos catadores e cooperativas e o processo de 

reciclagem mecânica.  

 

A Reciclázaro é parceira da Plastivida em diversos projetos de conscientização sobre a 

importância do uso responsável dos plásticos, da coleta seletiva e da reciclagem, para o 

meio ambiente, assim como para o benefício social. A Romi, empresa brasileira líder no 

setor de máquinas-ferramenta e máquinas para plásticos, participa do projeto pela 

importância da conscientização e da promoção de boas práticas no uso dos plásticos.  

 

Este tipo de operação já foi realizado com sucesso por estas entidades e pela Romi em 

outras feiras e está se transformando em um modelo padrão, pois demonstra na prática, o 

correto destino para o plástico,  as possibilidades de sua reciclagem e como resultado o 

benefício ambiental e social gerado. “É de fundamental importância que todos os elos da 

cadeia produtiva dos plásticos participem desse tipo de iniciativa para levar à sociedade a 
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informação correta sobre as qualidades dos plásticos, assim como seu uso responsável”, 

afirma Miguel Bahiense, presidente da Plastivida.  

  

  

Sobre a Plastivida – a Plastivida foi fundada em 1994 para promover a importância dos 

plásticos na vida moderna e sua utilização ambientalmente correta. Trata-se da entidade 

que representa institucionalmente a cadeia produtiva do setor, para divulgar a importância 

dos plásticos na vida moderna, promover sua utilização ambientalmente correta e 

conscientizar a população para a prática da coleta seletiva e reciclagem, com base no 

conceito dos 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

  

Sobre a Indústrias Romi -  A Indústrias Romi S.A. (Bovespa: ROMI3), fundada em 1930, 

é líder de mercado na indústria brasileira de máquinas e equipamentos industriais. A 

empresa fabrica máquinas-ferramenta, com foco em tornos mecânicos, tornos CNC, 

centros de torneamento e centros de usinagem; máquinas injetoras e sopradoras de 

termoplásticos e peças feitas de ferro fundido cinzento, nodular ou vermicular, que são 

fornecidos em estado bruto ou usinado. Os produtos e serviços da companhia são 

vendidos mundialmente e utilizados por uma grande variedade de indústrias, tais como a 

automotiva, produtos de consumo geral e indústrias de máquinas e equipamentos 

industriais e agrícolas.  

  

Sobre a Associação Reciclázaro – A Associação Reciclázaro atua há mais de uma 

década no apoio a populações em situação de risco social e é uma das organizações não 

governamentais mais bem estruturadas para atender homens e mulheres em situação de 

rua na cidade de São Paulo. 

  

  

SERVIÇO:  Feira Internacional da Mecânica 

Data: 22 a 26 de maio (de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábados das 9h às 17h) 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 

Avenida Olavo Fontoura, 1.209 - São Paulo – SP 

  

  

Informações adicionais à imprensa  

M.Free Comunicação 

Tel: (11) 3061-4074 ramal 4  

Roberta Provatti, Margarete Ricciotti, Marcio Freitas 
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