


APRESENTAÇÃO

O plástico é utilizado em vários setores da cadeia produtiva. Em quase todos os produtos que utilizamos em nosso dia a dia 
o plástico está presente.

Em virtude de sua importância e da força da indústria de transformados plástico do Estado do Espírito Santo, o SindiplastES
realiza a Semana do Plástico, que está em sua décima quinta edição. O evento que já se tornou uma tradição aborda 
variados temas e abrange públicos que vai do empresários do setor até a sociedade.

O tema da edição 2022 é O Plástico e seu Poder de Transformação, serão realizados quatro painéis que darão luz aos 
aspectos de mercado, sustentabilidade, inovação, economia circular entre outros temas. 

A Semana do Plástico está em consonância com as diretrizes do planejamento estratégico do Sindicato e do Sistema 
FINDES.



DADOS DO EVENTO

TEMA
O Plástico e seu Poder de Transformação
Reusar, Reaproveitar e Reciclar

PERÍODO DO EVENTO
Setembro/2022

ABRANGÊNCIA 
Brasil

FORMATO
Presencial com transmissão remota  pelo canal do Youtube da instituição 



OBJETIVOS 

✓ Fortalecer o setor;
✓ Busca de novas soluções para processos;
✓ Fortalecer a imagem do plástico perante a sociedade;
✓ Aproximar as empresas associadas;
✓ Aumentar mercado através da inovação;
✓ Valorizar o público interno (funcionários); 
✓ Buscar novas parcerias
✓ Ser fonte de informação para o setor, imprensa e sociedade e 
✓ Incentivar as boas práticas de gestão.



PRÉVIA PROGRAMAÇÃO 

Sábado - 24/09/22
08h00

Ação de conscientização

Segunda-feira -
26/09/22 – 19h00

Abertura

Terça-feira - 27/09/22
19h00

Painel 01

Quarta-feira  - 28/09/22
19h00

Painel 02/ Remoto

Quinta-feira - 29/09/22
19h00

Painel 03/ Remoto

Sexta-feira - 30/09/22
19h00

Painel 04/ Remoto

Ação de educação 
Ambiental com palestras, 
competições e concurso: 

A importância do 
descarte correto e 

reciclagem
- Senai Civit, 

Hildebrando Lucas e 
Senai Cachoeiro

Praia de Castelândia com 
participação de escolas 

públicas, privadas, 
Ambiental Serra e 

sociedade.

Fortlev: Fossas 
assépticas, banheiro 

químico e caixas d´água. 

Parceiros:
Prefeitura

Associação de Catadores
Aderes

“O Plástico e seu 
Poder de 

Transformação"

-Apresentação 
Camerata Sesi.

- Status Programa 
Tampinha do Bem

(5 escolas)

- Participação 
Especial SESI/SENAI

Talk Show:
-Neviton Helmer
Gasparini, presidente 
Sindiplastes,
José Ricardo Roriz;
- Lèo de Castro, vice-
presidente da CNI;
- Cris Samorini,
presidente da Findes;

Mediador: Manoel 
Lisboa

“A Aderência do Plástico e a 
Economia Circular”

Painelistas: Manoel Lisboa e 
Amarildo Bazan
O plástico e a ilusão da 
verdade e a circularidade

-A Economia Circular nas 
Micro e Pequenas Empresa, 
Luiz Toniato, Sebrae-ES.
-O plástico e a Economia 
Circular, Romário Corrêa de 
Araújo, Simreciclo.
-A Economia Circular na 
visão do gestor público, 
Claudio Denicole, Secretário 
Meio Ambiente da Serra.

Case: Projeto Reciclo –

contribuições para a cadeia 

da reciclagem no ES -

Viviane Fontes -

Sustentabilidade Vale

Mediador: Hugo Tofoli, 

Aderes 

“Aplicações do plástico nas cadeias e uso 
doméstico”

Painelistas:
- FAES – Júlio Rocha
Plástico & agricultura: protegendo o meio 
ambiente e  transportando com 
segurança

- Ambiental Serra – Justino Brunelli Jr.
O plástico no saneamento: cuidando da 
vida e protegendo o meio ambiente

- Karina - Marcelo Ferreira dos Santos, 
Tecnologia e desenvolvimento.
Desenvolvimento de matérias primas 
para produtos de uso doméstico.

Aplicações do plástico nas cadeias e uso 
doméstico, Case Fortllev

Mediador: Fabio Campos, consultor.

"A transformação de cultura 
através do Programa Tampinha 
do Bem"

Painelistas: Miguel Bahense
Plastivida: a importância dos 
programas educativos para 
sustentabilidade na cadeia do 
plástico
-Case: Programa Tampinha do 
Bem
-Sinepe: Bruno Loyola Del Caro e  
Escola Múltipla: Lidiiene Silva dos 
Santos
-Escola SESI/SENAI Jeangela
Santos

- Escola Estadual Hildebrando 
Lucas: Professor Tiago Vieira e 
Diretora Ana Elisa.

- Associação de Catadores 
Asconçu – Ana Paula Imberti

Mediador:  Juliana Martins Costa

“Circularidade e designer 
do plástico e reciclagem”

Painelistas:
Braskem: Inovações para 
circularidade do plástico, 
André Trevisan.
-Abiplast – Rede pela 
Circularidade do Plástico -
Paulo Henrique Teixeira
-Cidade Quintal: Designer e 
Circularidade do Plástico, 
Juliana Lisboa.
-O papel do designer e da 
reciclagem na circularidade 
do plástico, Ananisia
Batista.

Eu Sou Catador – Sebastião 
Santos – RJ.

Mediador:
Mirela Couto
Marca Ambiental



INVESTIMENTO E CONTRAPARTIDAS

COTA OURO

-Assinatura em todas peças de divulgação do 

evento (convites programação geral e diária);

-Assinatura em todas as peças de divulgação 

nas redes (stories e posts);

-Assinatura na landing page do evento;

-Apresentação da assinatura nos eventos 

presenciais e remotos; 

-Citação no cerimonial;

-Participação com conteúdo de 2 minutos 

dentro da solenidade de abertura;

-Exibição de VT até 60 segundos no início de 

cada evento da programação;

R$ 20.000,00

(Vinte mil reais)

COTA PRATA

-Assinatura em todas peças de divulgação do 

evento (convites programação geral e diária);

-Assinatura em todas as peças de divulgação 

nas redes (stories e posts);

-Assinatura na landing page do evento;

-Apresentação da assinatura nos eventos 

presenciais e remotos; 

-Citação no cerimonial;

R$ 15.000,00

(Quinze mil reais)

COTA BRONZE

-Assinatura em todas peças de divulgação do 

evento (convites programação geral e diária);

-Assinatura em todas as peças de divulgação 

nas redes (stories e posts); 

-Citação no cerimonial;

R$ 10.000,00

(Dez mil reais)



Realização

Organização

Co-Realização Parceiros

Patrocínio


