
Frente Parlamentar participa do 1º Congresso 
Brasileiro do Plástico, em Porto Alegre (RS) 

O Brasil sedia em Porto Alegre 

(RS), entre os dias 5 e 7 de 

n o v e m b r o  p r ó x i m o ,  o  1 º 

Congresso Brasileiro do Plástico, 

primeira iniciativa no país e na 

América Latina com o propósito 

de exaltar as aplicações do 

plást ico nos mais  var iados 

s e g m e n t o s ,  d e s d e  s a ú d e , 

agricultura, passando por segurança alimentar, combate a 

fome e saneamento básico, gerenciamento de recursos 

híbridos, bem como evidenciar a sua importância no dia-a-dia da 

sociedade. O evento acontece na sede da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). O deputado federal 

Vanderlei Siraque (PT/SP), presidente da Frente Parlamentar em 

Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor 

Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, participará das 

atividades do Congresso. 

Estarão presentes no evento os maiores especialistas ligados ao 

setor do plástico, professores de universidades nacionais e 

internacionais, membros de entidades ligadas ao setor, 

empresários, representantes de governos e representantes de 

sindicatos que se reunirão para discutir o uso dos plásticos em 

importantes segmentos da economia, como a agricultura, 

medicina, saneamento básico, construção civil e embalagens.

Na avaliação de Siraque, é imperativo reverter a imagem 

negativa do plástico junto a sociedade, pois o produto está 

presente na maioria dos artigos consumidos pelo mercado e 

apresenta índice de reciclagem de quase 100%. “O plástico 

pode ser reciclado inúmeras vezes e finalizar o seu ciclo com a 

geração de energia”. 

O parlamentar explica que o esforço da Frente Parlamentar é 

para que o Brasil não veja o petróleo, a ser extraído do pré-sal, 

como um produto apenas de exportação, mas que tenha como 

principal destino as empresas nacionais das diversas cadeias 

produtivas dele derivadas. "O petróleo tem hoje perto de 4.000 

derivados e é necessário que as cadeias produtivas que tenham 

ele como matéria-prima sejam competitivas e geradoras de 

emprego e renda", destaca o parlamentar federal.

Inovação & Tecnologia - “A programação do Congresso foi 

estruturada para levar ao público, de forma prática e 

detalhada, todos os conceitos de inovação e tecnologias aos 

quais o plástico se insere. Pretendemos mostrar que o plástico 

é um produto inteligente, fundamental e indispensável na 

vida das pessoas”, afirma Alfredo Schmitt, presidente do 1º 

Congresso Brasileiro do Plástico.

Os conferencistas terão como base de discussão dois temas 

centrais: os benefícios do plástico e os seus valores na 

contribuição ao combate à fome, e o seu papel na criação de 

soluções e tecnologias para contribuir com a melhoria do índice 

de desenvolvimento humano. No Brasil, na última década, 

cerca de 30 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. Um 

dos principais elementos que elevaram o Brasil a esse patamar 

foi o uso dos plásticos na produção do alimento, no transporte, 

estocagem e embalagem, assim como na água. 

Destacam-se também as aplicações voltadas para a medicina, na 

Deputado Federal Vanderlei Siraque
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construção de casas e seu uso em 

veículos, assim como na sua 

participação no desenvolvimento 

tecnológico, por meio de todos os 

equipamentos em que está 

presente,  desde te lefones, 

computadores, impressoras, entre 

outros tantos. Inclusive, já se sabe 

que em países onde o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é mais alto, o consumo de plásticos 

p e r  c a p t a  é  m a i o r .  C o n f i r a  a  p r o g r a m a ç ã o 

completa:http://www.congressodoplastico.com.br/programacao.

Na prática - Além das palestras, o evento contará com uma série 

de exposições que vão mostrar aos participantes as diferenças da 

vida sem os plásticos e com eles. Na oportunidade, serão 

reproduzidos ambientes como uma UTI de antes – sem o uso dos 

plásticos efetivamente – e uma UTI moderna, um supermercado 

que antes vendia seus produtos a granel e um supermercado 

moderno, por exemplo, assim como um ônibus sem as partes 

plásticas e outro com as partes que levam plástico. O intuito é 

levar a percepção clara sobre a importância da presença desses 

produtos no cotidiano e seus benefícios.

Também na exposição, os participantes terão a oportunidade de 

presenciar a empregabilidade do plástico em tecnologias voltadas 

à área médica. O público do evento poderá ver de perto um projeto 

de prótese adaptado a pessoas que perderam a mão, objeto 

totalmente mecânico, ou seja, não utiliza sistemas eletrônicos, com 

os comandos dos dedos feitos a partir de fios de nylon e elástico, 

dependendo do tipo de movimento que será executado.

Trata-se de um passo estratégico para o fortalecimento da 

cadeia petroquímica e do plástico. “Aproveitamos o 

conhecimento das três instituições para reforçar, no congresso, 

a importância dessa cadeia produtiva à economia, ao 

desenvolvimento e ao bem estar das pessoas”, Schimitt.

As inscrições e a programação completa do 1º Congresso 

B ra s i l e i ro  d o  P l á st i co  e stã o  d i s p o n í ve i s  n o  l i n k : 

http://www.congressodoplastico.com.br.

Siga o Congresso Brasileiro do Plástico no Facebook: 

facebook.com/Congresso Brasileiro do Plástico

Iniciativa, a primeira destinada ao segmento dos plásticos na América Latina, tem
como objetivo mostrar o quanto o produto é indispensável no dia-a-dia das pessoas

Data:  • Horário: de 5 a 7 de novembro de 2014 9 horas (cerimônia de abertura no dia 6)

Local: Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), av. Assis Brasil, 8.787, Sarandi, Porto Alegre (RS)

Encontro Anual da Rede Brasileira do Pacto Global 2014 
acontece na próxima 3ª feira (4), em SP 

Na próxima terça-feira (4/11) as empresas 

e organizações signatárias do Pacto Global 

das Nações Unidas no País estarão 

reunidas no Encontro Anual da Rede 

Brasileira do Pacto Global 2014. Com foco 

em inovação e liderança, o evento 

apresenta oportunidades para atuação 

das empresas no contexto da nova agenda 

de desenvolvimento sustentável, com a 

participação especial de Georg Kell, 

diretor-executivo do United Nations Global Compact, e Jorge 

Chediek, representante-residente da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e coordenador-residente do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil. Renata Seabra, 

diretora-executiva da Rede Brasileira do Pacto Global, também 

integra a mesa de abertura. O deputado federal Vanderlei Siraque 

(PT/SP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da 

Competitividade do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do 

Brasil, participará do evento.

O palestrante convidado Silvio Meira, pesquisador e presidente do 

Porto Digital (Recife), irá abordar a importância da inovação para a 

sustentabilidade. Um painel de especialistas também discute 

formas de levar a sustentabilidade para o centro dos negócios, 

fortalecendo dentro das empresas a cultura do combate à 

corrupção e respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. 

Integram o painel Alexandre Mac Dowell, da Associação Brasileira 

de Profissionais de Sustentabilidade (Abrabs), Carlos Nomoto 

(Santander), João Redondo (Duratex) e Clarisse Lins (Catavento).

No encerramento da programação, o Encontro Anual trará um 

workshop sobre a plataforma Arquitetos de um Mundo Melhor, 

com orientações práticas para a atuação do setor privado em 

sintonia com as metas de desenvolvimento da ONU. A 

moderação ficará a cargo de Natalia Uliana, do United Nations 

Global Compact, com a participação de Glaucia Terreo (Global 

Reporting Iniciative - GRI) e Marcos Neto (United Nations 

Development Programme).

O Encontro celebra também as conquistas da Rede Brasileira do 

Pa c to  G l o b a l  e m  2 0 1 4 ,  c o m o  o 

crescimento de 20% do número de 

signatárias no último ano. Para Jorge Soto, 

presidente da Rede Brasileira do Pacto 

Global e diretor de Desenvolvimento 

Sustentável da Braskem, este é um ano 

chave para o engajamento do setor 

pr ivado em um novo modelo de 

desenvolvimento. "A Organização das 

Nações Unidas passa por um amplo e 

inédito processo de consulta à sociedade 

para a definição da Agenda Pós-2015, com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, no qual o Pacto Global tem tido 

um protagonismo único. Neste Encontro Anual, queremos que 

as empresas compreendam esse contexto e passem a olhar para 

o futuro como protagonistas de um mundo melhor", completa. 

Novidades - Pela primeira vez, o Encontro Anual ocorre 

paralelamente à HSM ExpoManagment, um dos principais 

eventos de gestão da América Latina. De 3 a 5 de novembro, a 

Rede Brasileira do Pacto Global será responsável pela curadoria 

da Estação Sustentabilidade da HSM, apresentando sete painéis 

com especialistas e convidados internacionais de diversas áreas 

do conhecimento. Com o tema “O futuro é global”, a 

programação busca compartilhar aprendizados sobre questões 

fundamentais para uma gestão mais justa e responsável, 

apontando para soluções locais com alcances globais. A 

programação está disponível no site da HSM.

Sobre o Pacto Global - Lançado em 2000, o Pacto Global das 

Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade 

corporativa voluntária do mundo. Reúne 8.000 signatários 

corporativos, em 161 países, com o objetivo de alinhar as 

operações de negócios aos dez princípios universalmente aceitos 

nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

combate à corrupção.  A Rede Brasileira do Pacto Global atua em 

parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) desde 2011 e conta com cerca de 640 

signatários – entre empresas de diversos portes e organizações 

sem fins lucrativos. (Com informações da Abiquim)

Data: 4 de novembro de 2014 • Horário: 8h30 às 17h

Local: Transamérica Expo Center, rua Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Evento gratuito e exclusivo para organizações signatárias do Pacto Global das Nações Unidas

Mais informações: (11) 2500-5291

Encontro Anual da Rede Brasileira do Pacto Global 2014
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