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Crianças trouxeram lixo coletado em casa para ser colocado nos coletores da escola

Grupo de trabalho foi apresentado na noite de terça-feira

SEXTA-FEIRA,
6 DE ABRIL DE 2018

Presidente: Artur Baldin
Vice-presidente: Alexandre Tonin
Coordenadora do Comitê de Qualificação: Paula Lovatel Soso
Coordenador do Comitê de Captação de Recursos: Roberto 
José Dalle Molle
Coordenador do Comitê de Eventos Gastronômicos: Felipe 
Anziliero
Coordenador do Comitê de Infraestrutura: Zulmir Testolin
Coordenador do Comitê de Venda de Espaços: Adriano Bo-
rella Perosa
Coordenador do Comitê de Programação Cultura: Uiliam 
Leoratto

Faturamento: mais de R$ 1,2 milhão
Público: superou a marca de 25 mil pessoas
Refeições servidas: mais de 17 mil entre almoços, jantares e 
lanches
Quantidade de massa servida e comercializada: 5,1 tone-
ladas
Expositores: 51
Área coberta: aproximadamente 4,5 mil m²
Oficinas gastronômicas: 15
Apresentações culturais: 100
Ocupação hoteleira: 75%

O projeto Plástico do Bem é uma realização do Simplás, com apoio institucional da pre-
feitura de Farroupilha; patrocínios máster de Plastivida e Instituto Brasileiro do PVC; pa-
trocínios de Anodilar, Bigfer, D’Zainer, Embalagens Panizzon, Ipos, JR Oliveira, OU, Pisani, 
Plasmosul, Plásticos Itália, Plastiweber, Tabone e Utility; e apoio institucional da reciclado-
ra Reciclados em Cristo.

PRINCIPAIS PARCERIAS

INTEGRANTES

NÚMEROS DE 2017

Simplás distribui 
7 mil coletores de lixo

Medida consolida a implantação do projeto Plástico do Bem em Farroupilha

FENAMASSA

FLORES DA CUNHA

Diretoria é empossada

Caixa financiará 144 moradias no Programa Minha Casa Minha Vida

A missão de presidir o 6° Fes-
tival Nacional da Massa – Fena-
Massa 2019 - vem como mais um 
desafio na trajetória empreendedo-
ra de Artur Baldin, que terá ao seu 
lado como vice-presidente Ale-
xandre Tonin e seis coordenadores 
de comitês. Na noite de terça-feira 
(3), o presidente da Câmara de 
Indústria, Comércio e Serviços 
de Antônio Prado, Adriano Pedro 
Susin, empossou a diretoria do 
festival.

Desde sua primeira edição, 
em 2012, a FenaMassa tem sido 
um importante cartão de visitas 
para a cidade, pois além de mo-
vimentar o comércio durante sua 
realização, com incremento em 

torno de 30% nas vendas, pos-
sibilita o fomento empresarial, 
a qualificação, a preservação do 
patrimônio histórico e cultural e 
a promoção e divulgação de An-
tônio Prado. Susin agradeceu à 
diretoria anterior pelos resultados 
obtidos e ressaltou que o trabalho 
desenvolvido pela Fenamassa é da 
comunidade para a comunidade. 

Baldin disse que não pensou 
duas vezes em aceitar. “Se não 
aceitasse, tenho a certeza que me 
arrependeria. Aprendi muito como 
coordenador de Infraestrutura e 
avalio que toda a nova diretoria 
poderá contribuir para dar conti-
nuidade ao sucesso do festival”, 
apontou. 

O prefeito Lídio Scortegagna, 
o secretário de Desenvolvimen-
to Social, Ricardo Espíndola, e a 
chefe do Departamento de Habita-
ção, Mikaela Catafesta, reuniram-
-se com representantes da Caixa 
Federal para tratar da contratação 
e do processo de licitação para a 

construção de 144 unidades ha-
bitacionais de interesse social, no 
âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida, em Flores da Cunha. 
O segundo processo de licitação já 
está em andamento e a expectativa 
é que a obra possa iniciar no próxi-
mo semestre. A mesma terá recur-

sos estimados em R$ 13 milhões do 
governo federal, sendo responsabi-
lidade do Município o repasse do 
terreno para empresa que vencer a 
licitação, terraplenagem e isenções 
fiscais como previsto em lei.

Os apartamentos serão cons-
truídos no Bairro União, nas pro-

ximidades do residencial entregue 
em 2015, e que beneficiou 80 
famílias. Entre as novidades do 
novo residencial está o aumento 
da classe de investimento para a 
cidade. Assim podem ser execu-
tados apartamentos nas faixas 1,5 
(para pessoas com renda de até 

R$ 2.600) com investimento de 
R$ 80 mil e na faixa 2 (para pes-
soas com renda de até R$ 4.000) e 
com investimento de RS 145 mil. 
O projeto prevê a construção de 
três torres com apartamentos sem 
sacadas e seis torres com aparta-
mentos com sacadas.

A etapa de implementação 
do projeto Plástico do 
Bem, iniciativa desenvol-

vida pelo Sindicato das Indústrias 
de Material Plástico do Nordeste 
Gaúcho (Simplás) que alia educa-
ção e sustentabilidade para esti-
mular a reciclagem entre crianças 
e adolescentes e, ao mesmo tem-
po, gerar renda extra para escolas 
públicas - está próxima da con-
clusão. Entre a última semana de 
março e a primeira de abril, 7 mil 
kits contendo coletores desmon-
táveis com três compartimentos 
para separação de resíduos do-
mésticos e uma cartilha de recicla-
gem terão sido entregues para um 
contingente capacitado de mais de 
6 mil alunos e 500 professores de 
20 escolas municipais de ensino 
fundamental de Farroupilha.

O município foi selecionado 
como piloto para o lançamento do 
projeto, que posteriormente deve 
ser expandido para outras praças. 
Desde o início, foi assegurado 
apoio institucional da Prefeitura 
de Farroupilha, por meio da se-

cretaria de Educação. “Um pro-
jeto do porte do Plástico do Bem 
só se torna possível por meio de 
uma grande união de forças. E, 
neste sentido, temos de saudar a 
visão de todos os parceiros que 
se engajaram num trabalho que 
não é só do Simplás e nem só de 
Farroupilha: é de todo o planeta. 
O plástico é uma solução demo-
crática e acessível para todos os 
povos. O que precisamos é desen-
volver nossa responsabilidade co-
letiva na destinação dos produtos 
depois de consumidos”, afirma 
o presidente do sindicato, Jaime 
Lorandi.

Conteúdo AdAptAdo 
pArA A gArotAdA

A cerimônia de lançamento 
da etapa de capacitação dos estu-
dantes e início da separação e co-
leta do material plástico que será 
vendido para reciclagem agitou 
a escola municipal Ângelo Chie-
le, no bairro São Luís, que aten-
de cerca de 600 estudantes. “O 

plástico é muito importante para a 
vida. Os medicamentos e a comi-
da, por exemplo, vêm embalados 
no plástico. Muitos brinquedos 
que vocês têm em casa são de 
plástico. Todos estes são plásticos 
do bem, que, se limpos e separa-
dos corretamente, podem ajudar a 
escola na compra de novos equi-
pamentos”, destacou o prefeito de 
Farroupilha, Claiton Gonçalves.

Com o Plástico do Bem em 
andamento e professores e alunos 
devidamente capacitados, as 20 
escolas participantes na rede de 
Farroupilha passam a administrar 
a coleta, a separação e a venda dos 
materiais plásticos pós-consumo, 
que serão encaminhados para a 
reciclagem. O valor obtido com a 
comercialização do volume arma-
zenado nos big bags de cada es-
cola será determinado pelo peso e 
a cotação de mercado. A captação 
ocorrerá por meio dos Círculos e 
Pais e Mestres. Cada instituição 
terá total autonomia para gerir os 
recursos e decidir pela aplicação 
que considerar mais adequada.

Vanessa Weber, DiVulgação

ThoMás D’aVila, DiVulgação
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