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Plastivida fala sobre a importância do plástico
no cotidiano aos associados da Adjori-SP
A importância do plástico
na vida das pessoas será o
tema da palestra de Miguel
Bahiense, presidente da
Plastivida Instituto
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Socioambiental dos
Plásticos, na próxima
s e g u n d a -fe i ra ( 3 0 ) , à s
9h30, na Assembleia
Legislativa de São Paulo. O
objetivo é apresentar as
diversas utilizações do
produto no cotidiano da
população e desmistificar
os mitos que envolvem o
produto. O evento terá a
participação do presidente
da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil,
deputado Vanderlei Siraque (PT/SP), e do deputado estadual Zico
Prado (PT/SP). Estarão presentes os membros da Associação dos
Jornais do Interior do Estado de SP (Adjori-SP).
O trabalho da Plastivida, entidade que representa
institucionalmente a cadeia produtiva do setor, é 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. “Muitos
desconhecem, por exemplo, que 100% dos plásticos são
recicláveis e que a reciclagem hoje é fonte de trabalho e renda
no Brasil que pode crescer ainda mais”, afirma o presidente da
Frente Parlamentar, deputado Vanderlei Siraque.

Pesquisa realizada
anualmente pela Plastivida
mostra que o Brasil recicla
hoje mecanicamente 21%
do total dos plásticos pósconsumo no país. Para se
ter uma ideia, a média da
União Europeia em 2011
foi de 25,4% de reciclagem
mecânica de plásticos pósconsumo. O Brasil está à
frente de países como
Reino Unido (20%), França
(19%), Finlândia (18%) e
Grécia (17,6%). Segundo
Miguel Bahiense, a
reciclagem pode crescer
ainda mais com uma coleta seletiva mais eficaz no país. “o
número de municípios com coleta seletiva estruturada no país
vem crescendo – eram 443 em 2010 e 766 em 2012, porém esse
índice ainda é muito aquém do que se espera de um país com
as dimensões do Brasil”, afirma o executivo.
Segundo o deputado José Zico Prado, o encontro permitirá a
ampliação do conhecimento sobre o tema. “Conhecer os
diversos meandros que envolvem o plástico e a sua importância
na vida das pessoas é valioso para os profissionais que atuam
com a produção de notícias”, afirma Prado.
A palestra é voltada para profissionais de Comunicação Social
associados da Associação dos Jornais do Interior do Estado de
São Paulo, promotora do evento em parceria com a Frente
Parlamentar, a Associação Brasileira da Indústria Química,
Braskem e Plastivida.
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“A utilidade/importância do plástico
na vida cotidiana das pessoas”
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Frente Parlamentar solicita ao Ministério da Fazenda a inclusão
do Coque Calcinado de Petróleo na lista do Reintegra

Vista aérea do polo industrial de Cubatão (SP), onde ﬁca a sede da Petrocoque

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico,
Petroquímico e Plástico do Brasil, deputado Vanderlei
Siraque (PT/SP), enviou oficio ao secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli,
solicitando a inclusão do coque calcinado de petróleo
(CCP) na lista de produtos beneficiados pelo Reintegra,
um mecanismo criado pela nova política industrial do
governo, por meio do Plano Brasil Maior, para devolver
uma parcela dos impostos pagos na cadeia produtiva aos
exportadores de bens manufaturados.
“A empresa tem todas as condições de ser incluída no
Reintegra”, explica Siraque. Segundo ele, a obtenção deste
benefício fiscal, por meio da desoneração das
exportações, é de fundamental importância
para a sustentabilidade da empresa.
O CCP, carbono derivado de coque verde
de petróleo, é um insumo da cadeia do
alumínio. No Brasil, é produzido
unicamente pela Petrocoque S.A e
comercializado nos mercados nacional e
internacional de alumínio primário. No
próximo ano, a capacidade produtiva da
empresa será ampliada em 50 mil toneladas de CCP
com a entrada em funcionamento da uma nova unidade
de cogeração de energia elétrica.
A empresa é responsável por 600 empregos, diretos e
indiretos, e considerável recolhimento de tributos e

impostos. No exercício de 2013, por exemplo, o
faturamento líquido atingiu R$ 475 milhões, e R$ 90
milhões de impostos pagos, 53% da comercialização CCP
foi para o mercado externo.
Neste ano, em função da retração do mercado de alumínio
primário do país, a Petrocoque estima que mais de 70% do
total de sua produção de CCP será destinado ao mercado
internacional.
Incentivos - O ministro da Fazenda, Guido Mantega,
anunciou na quarta-feira da semana (18) pacote de
incentivos à indústria, após reunião com empresários e a
presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. Entre as
medidas do pacote, estão: a manutenção do Programa de
Sustentação do Investimento (PSI), que significa
crédito mais barato para investimentos, além
do retorno do Reintegra, que devolve
impostos para exportadores de
manufaturados, e até mesmo a redução
da exigência para parcelar os tributos
devidos à União.
"O objetivo é dar condições de
competitividade para a indústria
brasileira. Estamos no limiar de um novo ciclo
de expansão da economia mundial e brasileira,
dissipando a crise internacional e nos preparar para o
novo ciclo de expansão da economia. Queremos que a
indústria esteja preparada e seja competitiva, seja na
exportação seja na produção doméstica", disse Mantega.
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