Plastivida participa do primeiro Rio Design
Indústria voltado ao setor de plásticos
A importância dos plásticos na vida moderna e no desenvolvimento
socioambiental serão temas abordados pela entidade no evento que será
realizado no Rio de Janeiro
Novembro de 2014, a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos
Plásticos vai participar do “Rio Design Indústria – Setorial”, evento que
será realizado no próximo dia 25, no Senai Espaço da Moda, em Nova
Friburgo, Rio de Janeiro, pelo SENAI Moda Design, centro de inteligência
em design do sistema Firjan.
Com o objetivo de desenvolver projetos que promovam a inovação e a
competitividade das indústrias, o SENAI Moda Design realiza o Rio
Design Indústria, com a proposta de sensibilizar o setor produtivo para a
inovação voltada para o fomento de negócio, por meio do design. A
versão Setorial do evento priorizará, a cada edição, um setor específico
da indústria e é realizado em locais estratégicos para cada segmento.
Nova Friburgo vai receber Rio Design Indústria – PLÁSTICOS, evento
que vai reunir os players desse setor para debaterem sobre as diversas
aplicações dos plásticos, as suas características que permitem infinitas
criações de design, e o papel do produto na vida moderna, na
preservação ambiental, na qualidade de vida, economia e bem estar das
pessoas.
Segundo Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, esta primeira
iniciativa do Rio Design Indústria voltada ao segmento dos plásticos é de
suma importância, pois o produto vem a cada dia ganhando maior
espaço em diversos segmentos em função de suas propriedades. “É
importante as pessoas conhecerem as características dos plásticos, a
versatilidade do produto, sua durabilidade, leveza, custo-benefício e
reciclabilidade que fazem com que ele ganhe destaque em inúmeras
aplicações”, afirma o executivo.
O evento tem o apoio do SIMPERJ - Sindicato da Indústria de Material
Plástico do Estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o evento,
acesse: http://www.firjan.org.br
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