
  
  

 
 
 

 

 

Os plásticos estarão em evidência na Feira do 
Empreendedor 2013 

Plastivida, Instituto do PVC e INP participarão do evento, de 9 a 12 de outubro, 
em parceria com o Sebrae  

 

Para evidenciar as propriedades dos plásticos e os benefícios de sua 
reciclagem, as entidades que representam esta cadeia produtiva – Plastivida 
Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Instituto do PVC e Instituto Nacional 
do Plástico (INP) – vão participar da Feira do Empreendedor 2013, que será 
realizada entre os dias 9 e 12 de outubro em Maceió (AL).  

O Sebrae, organizador do evento, e as entidades apresentarão informações 
sobre as mais modernas aplicações dos plásticos, desfiles com roupas 
confeccionadas a partir da reutilização de embalagens plásticas, além de 
produtos fabricados com o material reciclado. 

Para Fernando José Tenório de Lima, Analista do Sebrae/AL, o objetivo do 
evento é divulgar oportunidades de negócios. “Esse ano, estamos trazendo o 
tema da reciclagem dos plásticos para mostrarmos que o produto é sustentável 
e sua reciclagem, além de estar contemplada na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, é efetivamente um gerador de emprego e renda”, afirma Lima.  

Segundo Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, Instituto do PVC e diretor 
do INP, o intuito é mostrar que não há como pensar a vida moderna sem os 
plásticos. “É importante reforçar que é possível preservar o meio ambiente 
com ações de consumo responsável e descarte adequado desses e de outros 
materiais”, afirma o executivo.  

Reciclagem de cartões – Uma estação coletora de cartões de PVC, conhecida 
como "Papa Cartão", estará disponível para os visitantes triturarem seus 
cartões vencidos (de débito e crédito, seguro-saúde, fidelidade, cartões-
presentes, credenciais, cartões telefônicos, bilhete único e outros). Estes serão 
destinados à reciclagem e transformados em novos produtos, como porta 
retratos, relógios, blocos etc. O projeto de reciclagem de cartões é da empresa 
R. S. de Paula e tem o apoio do Instituto do PVC.  

Reciclagem e reutilização– Além dessas propriedades, os plásticos também 
são 100% recicláveis. Durante o evento, a reutilização desses materiais será 
evidenciada em desfile com roupas feitas com diversos tipos de plásticos, da 



  
  

estilista Consuello Matroni. A artista utiliza desde sacolas plásticas, até tampas 
de garrafas e embalagens para desenvolver seus modelos.  

Além disso, será realizada exposição de produtos fabricados com plástico 
reciclado. O Isopor®, por exemplo, é um plástico e também é 100% reciclável, 
podendo ser utilizado na fabricação de produtos nobres como molduras de 
quadros, rodapés, entre outros. 

Informações sobre os plásticos – as entidades ilustrarão, de forma 
dinâmica e interativa, as diversas aplicações dos plásticos e sua utilidade na 
vida moderna. O intuito é mostrar que o produto é versátil e que a cadeia 
produtiva investe em pesquisa e desenvolvimento para que, cada dia mais, o 
produto contribua para garantir a qualidade de vida das pessoas. 

Desde a hora em que acordamos até o momento em que vamos dormir, os 
plásticos fazem parte de nosso cotidiano. Protegem os alimentos que 
consumimos, auxiliando na produção, estocagem e distribuição; contribuem 
significativamente na prevenção de doenças ao participar do saneamento 
básico e é fundamental na área da saúde. 

Além de contribuírem significativamente para o desenvolvimento social, 
econômico e científico, os plásticos também protegem o meio ambiente. 
Impedem contaminações dos solos e lençóis freáticos, evitam erosões, 
canalizam esgotos e preservam a água que consumimos.  

Os plásticos também reduzem o consumo da energia usada no aquecimento 
das casas, com aplicações que vão de isolamentos térmicos e acústicos a 
esquadrias, entre outros. 

Miguel Bahiense reforça a importância da informação no processo de 
preservação ambiental na vida moderna. “Essa oportunidade em parceria com 
o Sebrae é muito importante, pois é mais uma oportunidade para que se 
reforce o uso consciente e pós-consumo responsável dos plásticos para que 
continuem ajudando na conservação dos recursos naturais, melhorando a 
qualidade de vida das pessoas e contribuindo para o crescimento econômico”, 
afirma Bahiense. 

 

Sobre as entidades: 

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 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
 
Sobre o Instituto do PVC – A entidade, fundada em setembro de 1997, tem como 
compromisso promover o crescimento de mercado do PVC, difundir o produto e a 



  
  

marca PVC, suas qualidades técnicas e ambientais, versatilidade e reciclabilidade, além 
de orientar as empresas para adotarem posturas socialmente responsáveis. 
 
Sobre o INP - Fundado em 1989, o Instituto Nacional do Plástico (INP) atua dentro da 
necessidade de tornar o mercado plástico mais competitivo pelo viés da qualidade. 
Para isso, a entidade mantém programa de qualificação da mão-de-obra, promove o 
acesso às mais modernas tecnologias e desenvolve Normas Técnicas e Programas de 
Qualidade para a fabricação de produtos de melhor qualidade. 

 
 
 
Serviço: Feira do Empreendedor 2013 
Data: 9 a 12 de outubro  
Horário: das 14h às 22h 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso (R. Celso Piatti – Jaraguá, Maceió) 

 
  

  

Informações  adicionais  para  a  imprensa  
M.Free  Comunicação  

Tel  (11)  3171-‐2024  
Roberta  Provatti,  Marcio  Freitas  

 

  


