Os benefícios dos plásticos na vida moderna e
sua reciclabilidade serão temas abordados na
Interplast 2014
Informações sobre o ciclo de vida dos plásticos, o esclarecimento de mitos e
fatos sobre o produto e exemplos práticos de reciclagem serão apresentados
pela Plastivida, Instituto do PVC e Instituto Nacional do Plástico
A importância dos plásticos, suas aplicações em diversos segmentos (medicina,
arquitetura e construção, embalagens etc), assim como seu ciclo de vida serão
alguns dos temas que a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, o
Instituto do PVC e o Instituto Nacional do Plástico (INP) irão abordar na 8ª
Interplast - Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico, que
acontece entre os dias 18 a 22 de agosto, no Complexo Expoville, em Joinville
(SC).
O objetivo é mostrar que cada vez mais as pessoas usufruem dos benefícios
dos plásticos no seu dia a dia, proporcionando proteção, higiene, saúde,
qualidade de vida, além de conforto, praticidade e economia, o que os tornam
um aliado no cotidiano. Características como versatilidade, maleabilidade,
durabilidade, excelente custo/benefício, além de serem 100% recicláveis, os
tornam indispensáveis.
Um dos exemplos práticos que será apresentado na Interplast 2014 é a
reciclagem de cartões de plástico. Em parceria com a empresa R.S. de Paula,
as entidades vão levar ao evento o Papa Cartão, equipamento coletor e
triturador, para que os visitantes possam descartar seus cartões - débito,
crédito, seguro-saúde, fidelidade, cartões-presentes, credenciais, cartões
telefônicos, bilhete único e outros – que não têm mais utilidade, mesmo que
contenham chip ou tarja magnética. Serão exibidos produtos feitos a partir da
reciclagem desses cartões, tais como porta copos, placas de sinalização,
caixas, marcador de páginas, cartões de visitas, entre outros.
Hoje, o país recicla 21% do plástico pós-consumo, índice que pode ser
melhorado com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e
consequente ampliação da coleta seletiva além de investimentos em prol da
educação ambiental. “A partir da informação correta, as pessoas se tornam
agentes ativos na preservação ambiental, quando se trata de qualquer
produto”, afirma Miguel Bahiense, presidente da Plastivida e do Instituto do
PVC.
Para reforçar os conceitos que envolvem todo o ciclo de vida do plástico as
entidades e as empresas Termotécnica e Innova, demonstrarão todas as
etapas do ciclo em um painel, desde a extração das matérias primas até a
reciclagem dos plásticos. “Esse esforço é importante para que cada vez mais o

  

produto seja reconhecido por suas qualidades e utilizado de forma correta e
consciente nas mais variadas aplicações, sem que haja questionamentos
quanto à sua eficiência e benefícios sócio ambientais”, afirma Bahiense.

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
O Instituto do PVC representa a união de todos os segmentos da cadeia
produtiva do PVC, desde os fabricantes de matéria-prima até os recicladores.
Seu compromisso é orientar as empresas associadas a adotarem posturas
socialmente responsáveis, difundindo suas qualidades técnicas e ambientais,
bem como sua versatilidade e reciclabilidade.

Sobre o Instituto Nacional do Plástico (INP)
Fundado em 1989, o Instituto Nacional do Plástico (INP) surge em meio ao
processo de globalização e da necessidade de tornar o mercado plástico mais
competitivo internacionalmente. A entidade mantém um extenso programa de
qualificação da mão-de-obra, promove o acesso às mais modernas tecnologias,
em especial às pequenas e médias empresas e desenvolve Normas Técnicas
para a fabricação de produtos de melhor qualidade.
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Datas: 18 a 22 de agosto
Local: Expoville – Joinville (SC)
Localização do estande: Pavilhão 2, estande 82
Informações: www.interplast.com.br
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