PRÁTICA SINDICAL N° 022/2014
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.

Sindiplasc participa do Plano de Gerenciamento de Resíduos
O Sindicato das Indústrias do Material Plástico do Oeste Catarinense (Sindiplasc), juntamente com outras
entidades de Chapecó, participa do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS).
O Projeto visa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, instituído pela Lei 12.305 de 02 de
agosto de 2010, que destaca a responsabilidade compartilhada do poder público e dos geradores de
resíduos, que vão desde as donas de casa até as maiores empresas.
O PGIRS está em processo de elaboração, e o trabalho é participativo e têm representantes de indústrias,
empresas de diferentes segmentos, universidades, ambientalistas e profissionais de várias áreas, de forma
voluntária, que estão contribuindo em todas as etapas do estudo.
A Prefeitura de Chapecó é a responsável direta pelo trabalho e Consórcio Iberê coordena o planejamento
com o suporte de um facilitador, o biólogo de Curitiba-PR e especialista em Planejamento Territorial, Marcelo
Limont.
Um grande desafio da atualidade é encontrar alternativas para minimizar os transtornos causados pelo lixo.
Os hábitos de produção, consumo e descarte dos mais variados tipos de resíduos interferem diretamente na
vida das pessoas, e muitas vezes, o impacto é negativo. O objetivo da elaboração de um Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) é definir ações para melhorar o bem-estar social e a
qualidade ambiental.
O presidente do Sindiplasc, Djalma Velho de Azevedo, participa do plano de gerenciamento representando
as empresas do setor nesse processo importante para a região.
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.

