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Em ano de eleições gerais, é comum encontrar 
representantes da sociedade que tentam se 
aproveitar de certos temas, como o material 
plástico, para ganhar notoriedade. Fora dos 
holofotes da mídia, o Simperj sempre defendeu 
a reutilização do material após um despejo 
seletivo e a coleta adequada. É importante 
ficarmos atentos às tentativas de criar ou copiar 
legislações sem qualquer sustentação técnica ou 
mesmo inadequadas à nossa realidade social – 
algumas até impossíveis de serem cumpridas.

Nossa ação situa-se no campo da instrução 
aos consumidores e dos autores de normas e 
legislações bem fundamentadas. Para termos 
um comportamento adequado no pós-consumo  
precisamos acelerar o processo instruindo as 
novas gerações, pois elas certamente cobrarão 
dos mais velhos uma ação conveniente, imediata 
e mais rápida. Assim ocorre com as peças 
apresentadas pelo “Teatro do Plástico” em suas 
apresentações pelo estado do Rio de Janeiro 
para mais de 13 mil jovens estudantes, o que lhe 
conferiu o 1o lugar no Prêmio Socioambiental 
Nacional em 2014. 

Atualmente apoiamos o projeto Sementes 
do Plástico, em parceria com o Instituto Soul 
Ambiental, uma iniciativa socioeducativa que 
atende aos anseios da indústria de transfor-
mação de plástico e da sociedade. O projeto 
incentiva a correta separação e destinação dos 

resíduos plásticos para reciclagem, para sua 
transformação em novos produtos. São oferecidas 
palestras educativas e material de apoio, que 
visam educar e conscientizar a sociedade. 

O ambiente que vem sendo trabalhado, inicial-
mente, é de escolas, entidades assistenciais e 
arenas esportivas. Dessa forma, objetivamos 
também ampliar o ciclo de vida do produto e 
favorecer a economia circular, já que há muito 
desconhecimento por parte da sociedade sobre 
as formas corretas de separação e descarte do 
material plástico, o que dificulta a sua reciclagem. 
O projeto Sementes do Plástico ainda gera renda 
extra para as escolas, pois o material plástico 
separado é vendido para indústrias cadastradas 
que o utilizam para novas fabricações.

Durante o ano de 2018 nós participamos de 
inúmeros eventos e reuniões com autoridades em 
defesa de nossa atividade e do material plástico, 
tanto no estado como em âmbitos nacional e 
internacional. Juridicamente, entramos com 
diversas ações em defesa de nossos associados. 
Realizamos caravanas para centros produtores de 
destaque, localizados no Sul do país, e facilitamos 
a participação dos associados em feiras e exibi-
ções, além de eventos setoriais.

José da Rocha Pinto 
Presidente do Simperj

Palavra do presidente 

Para termos um 
comportamento adequado 
no pós-consumo  
precisamos acelerar o 
processo instruindo as 
novas gerações. 
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Com mais de 70 anos de atuação, o Simperj tem 
a missão de representar as empresas transforma-
doras de plástico do estado do Rio de Janeiro, 
não somente junto às autoridades federais, 
estaduais e municipais, mas também perante as 
entidades sindicais de trabalhadores e a toda 
a sociedade. Todas as ações do sindicato são 
planejadas no sentido de estabelecer uma polí-
tica industrial adequada para o mercado.

Com profundo conhecimento das particularidades 
do setor, o Simperj realiza uma administração 
democrática das questões a serem enfrentadas 
pelo segmento de transformação do plástico e 
sempre cumprindo todos os preceitos legais.

Quem somos
O sindicato Equipe

CONSELHO DIRETOR

Presidente
José da Rocha Pinto 

1o Vice-presidente
Marcelo Oazen

2o Vice-presidente
Ronaldo Castilho Thomaz

Diretor – 1o Secretário
Gladstone José dos Santos Junior

Diretor – 2o Secretário
José Simões de Lima

Diretor – 1o Tesoureiro
Pedro Antonio Loureiro da Silva

Diretor – 2o Tesoureiro
Francisco Piragine Junior

Suplentes
Franklin Soares Vieira
Alexandre Alberto Nascimento Silva
Reynaldo Thurler
Carlos Alberto Pimenta de Sá
Rodrigo Mesquita Carnaval
Tullio Giunti

CONSELHO FISCAL

Efetivos
Antônio Guarino de Souza
Walter Faustino
Cláudio Patrick Vollers

Suplentes
Marco Antonio Branco Sette
Flávio Ozon Boghossian
Franklin Pires de Oliveira 

DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À FIRJAN

Efetivos
José da Rocha Pinto
Marcelo Oazen

Suplentes
Ronaldo Castilho Thomaz
Cláudio Patrick Vollers

Todas as ações 
do sindicato 

são planejadas 
no sentido de 
estabelecer 
uma política 

industrial 
adequada para 

o mercado.
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O panorama econômico do estado do Rio de 
Janeiro é muito delicado, mas a expectativa de 
reformas, como a previdenciária e a tributária, 
e a retomada do crescimento nacional trazem 
esperança ao mercado fluminense. Hoje, o 
déficit previdenciário estadual é de R$ 11,9 
bilhões, o terceiro maior do país, atrás de São 
Paulo e Minas Gerais. 

A notícia positiva é que, para 2019, a previsão 
é que o PIB do Rio de Janeiro cresça: de 
acordo com estimativas da Firjan, a expansão 
pode ser entre 1,6% e 3,9%, considerando 
do cenário mais pessimista, sem reformas, 
até o mais otimista. Após a retração de 7,2% 
da economia do Rio de Janeiro entre 2015 e 
2017, esta perspectiva de alta contribui para 
melhorar a expectativa dos empresários da 

Retrato Regional – Cenário Econômico

região: mais de 50% acreditam que a demanda 
por produtos e a exportação vão melhorar. 

Em 2018, a indústria fechou mais de 7.600 vagas 
de emprego em todo o estado – apesar disso, 
o saldo de contratações ficou positivo no total, 
com mais de 5.800 novos postos de trabalho, 
puxado principalmente pelo setor de serviços. O 
acesso ao crédito, à margem de lucro e à situação 
financeira das empresas industriais piorou para 
mais de 30% dos gestores.

O estado do Rio de Janeiro possui uma das 
maiores economias do país, apesar da sua 
limitação territorial – é a quarta menor área do 
país. Os últimos dados disponíveis revelam que o 
estado tem a terceira maior população do Brasil, 
com 17 milhões de habitantes, atrás apenas de 
São Paulo e Minas Gerais. Com um PIB de R$ 659 

A notícia positiva é que, para 2019, a previsão é que o PIB do Rio de 
Janeiro cresça: de acordo com estimativas da Firjan, a expansão pode 
ser entre 1,6% e 3,9%, considerando do cenário mais pessimista, sem 

reformas, até o mais otimista.
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bilhões em 2015, o estado do Rio é o segundo 
principal, atrás apenas de São Paulo. 

No PIB fluminense, o setor de serviços possui a 
maior participação, de 47%, com R$ 312 bilhões, 
seguido pela indústria, com R$ 131 bilhões, respon-
sável por 20% do total produzido. Cada uma das 
atividades contribui com 11% do total produzido 
no país nos respectivos setores, evidenciando a 
diversidade da economia fluminense, destacan-
do-se tanto em atividades industriais, como na 
prestação de serviços. 

A economia fluminense era movimentada por 284 
mil empresas em 2016, sendo quase metade cons-
tituída em atividades prestadoras de serviços e 29 
mil Indústrias. Quanto ao porte dessas empresas, 
98% eram micro e pequenas. Essas empresas 
empregam mais de 4 milhões de funcionários com 
carteira assinada, sendo 1,9 milhão em serviços e 
587 mil na indústria. Entre os setores industriais 
que mais empregam, o destaque fica para 
vestuários e acessórios, alimentos, manutenção, 
reparação e instalação de máquinas e equipa-
mentos e metalurgia. 

Observando as particularidades de suas regiões 
econômicas, vale registrar que a Região Metropo-
litana concentrava quase dois terços do PIB e do 
total de empregados: a capital, exclusivamente, 
reunia o maior polo em 21 dos 24 segmentos 
industriais. Além dos limites da capital, a indús-
tria também possui papel fundamental para o 
desenvolvimento do interior do estado do Rio. 
No Sul Fluminense, as atividades de outros 

equipamentos de transporte, veículos auto-
motores e metalurgia concentram na região o 
maior número de empregados do estado nessas 
atividades. No Norte, destaque para a atividade 
extrativa de petróleo e para manutenção, repa-
ração e instalação de máquinas e equipamentos; 
no Centro-Norte, vestuário e acessórios, que 
também têm presença no Noroeste Fluminense; 
no Centro-Sul, produtos alimentícios; e na 
Região Serrana, a indústria aeronáutica. 

Quanto à arrecadação, o estado do Rio repassou 
aos municípios fluminenses R$ 6 bilhões em 
ICMS em 2017. Além desses recursos, as cidades 
do estado também arrecadaram R$ 8 bilhões 
em ISS e R$ 3 bilhões em royalties, refletindo a 
importância do setor de serviços e da indústria de 
petróleo e gás no estado. 

No tocante ao ambiente de negócios, o estado do 
Rio enfrentava grandes desafios, principalmente, 
na área de segurança pública. Nos últimos 
dois anos, os registros de ocorrência cresceram 
significativamente, tanto nos casos de letalidade 
violenta (7 mil), como nos de roubos de cargas (11 
mil). Em relação à qualidade da energia elétrica, 
foram quase 22 horas sem energia em 2017. Por 
sua vez, o custo de energia para os consumidores 
fluminenses seguiu entre os mais elevados do país. 
Quanto à velocidade média da banda larga (17 
megabits por segundo), o estado do Rio também 
precisa evoluir. 

Em relação à infraestrutura, além da proxi-
midade com os maiores mercados do país, o 
estado do Rio também oferece diversas opções 
logísticas. As principais rodovias federais, em 
termos de escoamento da produção (BR-040, 
BR-101, BR-116 e BR-393), cortam o estado. 
Há também as ferrovias Centro-Atlântica e 
MG-RJ-SP, conectadas com os portos do Rio 
e de Sepetiba – além de terminais portuários 
diversificados e com capacidade de expansão. O 
estado do Rio conta ainda com cinco aeroportos 
com transporte regular de cargas: Internacional 
Tom Jobim (Galeão), Internacional de Cabo 
Frio, Santos Dumont, Macaé e em Campos dos 
Goytacazes. No que tange ao comércio exterior, 
o estado do Rio foi o segundo em corrente de 
comércio (exportações + importações) no país.
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O Setor
O Sudeste do Brasil abriga pouco mais de 50% 
das empresas de transformados plásticos do país. 
A proximidade com os fornecedores e mercados 
consumidores é motivo relevante para a insta-
lação dessas indústrias na região. No estado 
do Rio de Janeiro está instalada uma das seis 
centrais petroquímicas (fornecedora de matéria-
-prima) do país – o Polo de Duque de Caxias. 

Os setores de construção civil, alimentos, 
automóveis e autopeças são responsáveis pelo 
consumo de mais de 55% dos transformados 
plásticos produzidos no país. Somente no estado 
do Rio, este segmento emprega mais de 16 mil 
pessoas, ocupando a 6ª posição no ranking 
do setor por estado, de acordo com dados da 
Abiplast de 2017.

O valor bruto gerado pela produção desta indús-
tria no estado do Rio girou em torno de R$ 4,7 
bilhões, o que coloca a região como o 3o maior 
produtor de transformados plásticos do Brasil. As 
microempresas transformadoras de plástico do 
Rio de Janeiro configuram 73,6% das indústrias 
no setor, segundo dados da RAIS, do Ministério 
do Trabalho, de 2016, do IBGE de 2016 e do Minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
de 2017. Estes negócios são representados pelo 
sindicato de abrangência estadual, o Simperj. 

Estas indústrias compõem a 3ª geração da 
cadeia produtiva do material plástico, formada 
em torno de um conjunto de produtos plásticos, 
como embalagens, peças técnicas, sacarias, 
peças para produtos eletrônicos e automobilís-
ticos e fibras de poliéster.

R$ 4,7 bilhões
valor gerado pela 

produção de plástico 
no estado do Rio
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Projeto Sementes do Plástico

O Instituto Soul Ambiental, empresa carioca 
fundada para criar e gerir projetos com objetivos 
socioambientais, lançou em setembro o projeto 
socioeducativo Sementes do Plástico, apoiado pelo 
Simperj e pela Associação Brasileira da Indústria do 
Plástico (Abiplast). O objetivo do projeto é incen-
tivar, através de soluções e educação ambiental, a 
prática da logística reversa e da economia circular, 
que começa pela correta separação e destinação 
dos resíduos sólidos de plásticos para reciclagem. A 
partir daí, estes resíduos devem ser transformados 
novamente em matéria-prima para a fabricação de 
novos produtos por intermédio das tecnologias e 
soluções criativas das indústrias de transformação. 

O Sementes do Plástico disponibiliza para profis-
sionais das instituições cadastradas treinamentos 
ministrados por uma equipe composta por 

Principais Ações Realizadas em 2018

biólogos, educadores, tecnólogos em plástico e 
engenheiros químicos especialistas no assunto. 
O propósito é torná-los aptos a contribuir como 
agentes multiplicadores de cidadania ambiental, 
levando o conhecimento para a sociedade.

Quatro meses após o lançamento do projeto, a 
meta de 10 escolas cadastradas para o ano foi 
superada. Além das instituições de ensino, foram 
fechadas duas importantes parcerias: a Colônia 
de Férias da Firjan SESI, beneficiando 15 unidades 
no estado do Rio de Janeiro, e o apoio ao projeto 
Rodando com Tampinhas, da Pastoral do Desen-
volvimento Sustentável da Paróquia São José 
da Lagoa. Nesse período de trabalho, foram 
capacitados 395 profissionais que transmitiram o 
conhecimento adquirido com o projeto para 8.250 
crianças, possibilitando assim a retirada de mais 
de 1 milhão de embalagens plásticas do meio 
ambiente e mais de 2 milhões de copos descartá-
veis das arenas esportivas.
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O Sementes do Plástico inicia o ano com o cadas-
tramento e capacitação de 24 escolas do projeto 
Escolas Sustentáveis da Rede Municipal do Rio 
de Janeiro, responsável pela educação de mais 
de 14 mil alunos da cidade. Em 2019, o projeto 
tem como meta positivar 60 instituições escolares 
e 36 mil alunos, sem contar seus familiares e 
comunidades. Isso resultará em um potencial 
de captação de 3,2 mil toneladas de resíduos 
plásticos, que retornarão para a indústria de 
transformação reduzindo os impactos ambientais 
do descarte incorreto, provando na prática que é 
possível promover a economia circular na cadeia 
do plástico através da educação.

Super Rio Expofood

De 20 a 22 de março, o Simperj participou da 
Super Rio Expofood, uma feira que vem crescendo 
ao longo dos anos e não se restringe mais a um 
único setor, mas alcança diversos segmentos do 
Brasil todo. Levamos nove indústrias associadas 
que expuseram seus produtos em vitrines do 
estande do sindicato. Nesta ocasião, separamos 
uma vitrine inteira para o Movimento Sou do Rio, 
uma iniciativa que tem como objetivo incentivar 
o consumo de itens produzidos no estado do 
Rio de Janeiro. Esta edição da feira contou com 
mais de 500 expositores e recebeu mais de 48 mil 
visitantes.

Encontro Nacional 
da Indústria  

Entre os dias 2 e 5 de julho, representantes do 
Simperj participaram da 11ª edição do Encontro 
Nacional da Indústria (ENAI), que é a convenção 
anual do setor industrial brasileiro. Organizado 
pela Confederação Nacional da Indústria desde 
2006, o ENAI reúne empresários, sindicatos e 
federações de indústrias.

Durante o evento, realizado em Brasília, lideranças 
empresariais se encontraram para alinhar e 
validar posicionamentos, com foco nas ações de 
defesa da indústria nacional e no desenvolvimento 
da competitividade do setor.
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Missão Nacional Plástico 2018

Participamos, ao lado de nove associadas, da 
Missão Nacional Plástico 2018 realizada pela 
Firjan, que aconteceu de 15 a 18 de agosto com 
o objetivo de conhecer as novidades do setor, 
oportunidades e tendências tecnológicas e 
de mercado. Com o propósito de impulsionar 
o desenvolvimento da indústria fluminense, 
a Missão a Santa Catarina buscou conectar 
experiências práticas e inovadoras em gestão, 
inspirar as lideranças empresariais a viven-
ciarem métodos de governança e soluções 
de problemas para estimular o crescimento 
exponencial de seus negócios, além de promover 
a identificação de tendências e o acesso a 
melhores práticas relacionadas à melhoria e 
inovação de produtos e processos que possam 
ser replicados e adaptados à indústria fluminense. 

Durante a Missão, os participantes visitaram a 
feira Interplast e empresas do setor e de sua 
cadeia, como Tigre, Termotécnica, Cristal Master e 
Yudo. O grupo visitou também os Institutos SENAI 
de Processamento a Laser e Sistemas de Manu-
fatura, da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc), e o Sindicato da Indústria 
de Plástico de Santa Catarina (Simpesc).

“Participar da Missão Nacional foi uma expe-
riência enriquecedora não só pela visitação 
de fábricas de ponta e por conhecer a feira de 

plásticos em si, mas também pela troca que 
tivemos ao longo da viagem com os profissionais 
e empresários cariocas participantes da missão”, 
afirma Rafael Sette, da Nova Lamitech.

Movimento Sou do Rio

Ao longo de 2018, o Simperj se empenhou na 
divulgação do projeto Movimento Sou do Rio, que 
visa incentivar o consumo de produtos e serviços 
produzidos dentro do próprio estado. 

Reuniões do Grupo 
Setorial Plástico  

O Simperj se fez presente nos cinco encontros 
do Grupo Setorial Plástico, promovidos pela 
Firjan com líderes sindicais e de indústrias do 
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segmento, além de especialistas técnicos. 
No total, foram 74 participantes reunidos com 
o objetivo de captar demandas, desafios, opor-
tunidades e tendências para o setor, visando 
à construção de projetos, produtos e serviços 
relevantes para o desenvolvimento e aumento da 
competitividade no estado do Rio.

Grupo de Trabalho 
Imagem do Plástico

O sindicato participou do grupo de trabalho 
Imagem do Plástico, que realizou três reuniões com 
mais de 40 profissionais, entre lideranças do setor 
e de sua cadeia produtiva, associações de classe 
e entidades representativas. A meta é estruturar 
ações a partir de discussões para melhoria da 
imagem do material plástico perante a sociedade.

III Workshop ABPol Leste 

O Simperj e a Firjan apoiaram o workshop reali-
zado pela ABPol Leste, em Nova Friburgo, com 
o objetivo de apresentar conteúdo qualificado e 
técnico aos profissionais da indústria de transfor-
mação na Região Centro-Norte Fluminense. No 
total, foram 75 participantes.

Agenda Legislativa 2018 

O Simperj participou da elaboração da Agenda 
Legislativa 2018 como forma de contribuir para 
o estabelecimento de uma política industrial 
adequada para o mercado. O objetivo é defender 
os interesses do segmento, sem deixar de 
observar os cuidados em relação à sociedade e 
ao meio ambiente.

Seminário Conexão 
Setorial Plástico

A Firjan em parceria com o Simperj promoveu em 
agosto um evento para empresários e especia-
listas de diversos segmentos e regiões do estado 
do Rio. Criado em formato inédito no país, o 
encontro gerou oportunidades de negócios entre 
as indústrias e contou com uma série de palestras 
setoriais. Além disso, promoveu momentos de 
networking entre os setores de plástico, alimentos 
e bebidas, audiovisual, construção civil, gráfico, 
joias, mobiliário, moda e tecnologia da informação 
e comunicação (TIC). 
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Na programação voltada para o setor de plás-
tico, os participantes contaram com palestras 
que abordaram o impacto da produção, consumo 
e descarte na indústria; criptomoeda do plástico; 
e produção sustentável. Considerando os repre-
sentantes de todos os segmentos, o evento teve 
216 participantes.

Gestão de Resultados 
para Competitividade  

O Simperj organizou a participação de três 
associadas nesta capacitação promovida pela 
Firjan IEL voltada para gestores. O programa 
visa apresentar a metodologia de gestão de 
resultados com foco na definição de indicadores 
de desempenho eficientes, no estabelecimento 
de metas e no tratamento de anomalias com 
o objetivo de aumentar a competitividade. O 
conteúdo buscou desenvolver a capacidade de 
iniciar o processo de implantação da metodologia 
de forma a calibrar a execução com as metas e 
estratégias da empresa.

Jornada da Inovação 

A Firjan IEL com apoio do Simperj realizou em 
setembro, a capacitação executiva Jornada da 
Inovação, voltada para gestores e líderes que 
desejam desenvolver habilidades necessárias para 
gerar iniciativas inovadoras. O curso, que contou 
com 16 participantes, utilizou a metodologia da 
gestão da inovação (managing innovation) como 
um poderoso instrumento para criar valores tanto 
para melhoria quanto para mudança radical nos 
produtos, processos, marketing e organizacional.

Sessão de Negócios

Também no mês de setembro, organizamos 
junto com a Firjan uma Sessão de Negócios 
com a empresa Enel para captação de novos 
fornecedores entre as indústrias fluminenses. O 
evento reuniu representantes de seis indústrias do 
segmento e ainda propiciou a formalização de 
uma parceria com uma empresa de plástico.

Curso de Recursos 
Avançados de Programação

O Simperj concedeu desconto aos seus asso-
ciados para participação no curso realizado 
pela Pavan Zanetti, Krioplast e Pensei Nisso, 
com apoio da Firjan SENAI nas unidades de 
Duque de Caxias e Nova Friburgo. A capa-
citação era voltada para a mão de obra da 
indústria de transformação de plástico e contou 
com a participação de 79 profissionais.

Giro Tendências

Realizado em outubro com o apoio do Simperj, o 
Giro Tendências é uma série de palestras técnicas 
voltadas para empresários e profissionais sobre 
tendências e inovações dos mercados setoriais. 
Com 43 participantes, o evento aconteceu em 
10 regiões: na sede do sindicato, em Petrópolis, 
Caxias, Niterói, Três Rios, Cabo Frio, Itaperuna, 
Campos, Friburgo e Volta Redonda.
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O conteúdo foi desenvolvido pelos especialistas 
técnicos setoriais da Firjan e foram apresentadas 
tendências de comportamento de consumo para 
os setores de plástico, moda, móveis, audiovisual 
e gráfico. Associados ao Simperj tiveram acesso 
gratuito ao conteúdo técnico setorial.

Planejamento Estratégico 
Setorial 2019

O Simperj participou das discussões do plane-
jamento estratégico para o setor do material 
plástico realizado pela Firjan. Esta programação 
tem norteado projetos estruturantes e indicado 
ações estratégicas para o fomento do setor no 
estado. A ação contou com a presença de líderes 
sindicais, empresários, acadêmicos e atores 
estratégicos do setor no mercado nacional. 

Argumentação Jurídica 

O Simperj trabalhou em defesa do segmento 
contra as proibições dos usos de sacolas plás-
ticas e canudos no estado do Rio de Janeiro, 
além da participação nas audiências públicas 
dos PLs que podem afetar o setor.

Redes Sociais

Em 2018, o Simperj contratou uma empresa 
especializada para fazer a administração do site 
(www.simperj.org.br), Facebook (facebook.com/
simperj) e Instagram (@_simperj) do sindicato. 
Dessa forma, as ações da instituição e a imagem 
do plástico estão sendo divulgadas de forma 
consistente nas redes sociais.

Reuniões de Diretoria

Representantes do Simperj se fizeram presentes 
nas reuniões mensais de diretoria Plena da Firjan, 
convocadas pelo presidente da federação. A equipe 
do sindicato colaborou com as decisões tomadas 
em diversos temas, contribuindo com a visão e a 
experiência de mercado do setor do plástico.

Conselhos Empresariais 

O Simperj participou das reuniões dos Conselhos 
Empresariais da Firjan de Energia Elétrica, Meio 
Ambiente, Relações Trabalhistas e Tributário e de 
Competitividade realizadas mensalmente na Firjan.

Convenção Coletiva 
de Trabalho

A equipe do Simperj atuou na coordenação das 
negociações de Convenção Coletiva de Trabalho junto 
a cinco sindicatos laborais do setor de plástico do 
estado do Rio de Janeiro. De acordo com empresários 
do setor, o resultado das negociações foi positivo, 
ficando dentro das expectativas e possibilidades do 
cenário econômico de 2018.



13

Relatório 2018 - Simperj

Nosso principal desafio para o ano de 2019 é 
esclarecer a sociedade sobre a realidade do 
emprego do material plástico e as principais 
providências a serem tomadas para deter a 
geração de poluição e promover a reciclagem 
adequada segundo a lei de resíduos sólidos. 
Dessa forma, poderemos fortalecer este 
mercado e até mesmo incrementar a produção 
de componentes plásticos de forma segura e 
com cuidado ambiental.

Entre os objetivos estão o aumento no número 
de associados, permitindo o fortalecimento do 
sindicato e, consequentemente, de todo o setor, 
e a busca pela melhoria nos contatos com as 

autoridades do estado, para esclarecimento das 
propriedades do material plástico e sua reci-
clagem. Estabeleceremos, ainda, procedimentos 
adequados à solução de problemas ambientais 
ocasionados pelo despejo indiscriminado e 
incentivar a implantação de saneamento básico 
nos municípios do estado.

Também estamos empenhados em manter e 
ampliar o projeto Sementes do Plástico, realizado 
pelo Instituto Soul Ambiental em parceria com o 
Simperj e a Abiplast, para promover uma ampla 
conscientização sobre toda a cadeia do material 
plástico e seu correto descarte para reciclagem.

Perspectivas para 2019 
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