PRÁTICA SINDICAL N° 005/2014
Categoria: Evento
Sindicato dinâmico é resultado para uma indústria mais competitiva. O Sistema de representação será tão
mais forte quanto maior a associação de indústrias ao Sindicato. Associe indústrias ao Sindicato e fortaleça o
sistema de representação.
Conheça mais uma ação em prol do associativismo.

SIMPESC realizará Interplast, a maior feira do setor plástico do sul do Brasil.
O Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado de Santa Catarina (Simpesc) promove a Feira e
Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico 2014 (Interplast), de 18 a 22 de agosto, em Joinville, no
MegaCentro Expoville. O evento, organizado pela Messe Brasil, tem o apoio da Abimaq e da Abiplast.
A Interplast é a maior feira do setor plástico do Sul do Brasil e a maior da América Latina fora de São Paulo.
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A expectativa é receber 30 mil visitantes. A estrutura do evento terá 20 mil m e abrigará 550 expositores
entre fabricantes de matérias-primas, máquinas, equipamentos, moldes e produtos transformados.
Integrado à Interplast, será realizado o Congresso da Inovação Tecnológica (Cintec 2014 Plásticos). A
iniciativa é da Sociesc e tem o objetivo de transferir conhecimento e promover a troca de experiência entre
profissionais da área. Vão participar deste evento universidades, empresas, organizações de classe,
profissionais e pesquisadores.
Em paralelo à Interplast, será realizada a Feira Mundial de Construtores de Moldes e Ferramentas, Design e
Desenvolvimento de Produtos (Euromold Brasil). Este evento é organizado pela Messe Brasil e pela empresa
alemã Demat. A Euromold Brasil atenderá os potenciais compradores de produtos e serviços utilizados na
fabricação de moldes, ferramentas, protótipos e o ciclo de desenvolvimento de produtos.
Saiba mais sobre a Interplast e os demais eventos no site www.interplast.com.br.
Apresente sua iniciativa, enviando previamente para o e-mail dea.atendimento@fiescnet.com.br.
Todas as segundas-feiras os sindicatos poderão compartilhar boas práticas, contribuindo assim para
o desenvolvimento dos sindicatos filiados à FIESC.

