2013: ano da reciclagem no Congresso

EXPOSIÇÃO DE RECICLAGEM NO CONGRESSO NACIONAL
Empresários do setor de reciclagem realizam exposição e encontro para discutir diretrizes
para a Frente Parlamentar de Incentivo à Cadeia Produtiva de Reciclagem em 2013. Evento
acontece nos dias 27 e 28 de novembro
Empresários de todo o Brasil do setor de reciclagem estarão reunidos nos dias 27 e 28 de
novembro em Brasília. O objetivo do encontro é discutir diretrizes para o setor de reciclagem
no País no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à cadeia
do
setor.
O evento, chamado “2013: ano da reciclagem no Congresso”, vai apresentar uma exposição
de materiais produzidos pela indústria de reciclagem, tais como telhas feitas de pet, madeira
plástica, sacos de lixo feitos de matérias primas recicladas. Também vai fomentar o encontro
de empresários e parlamentares para que se desenvolva uma linha de atuação da Frente
Parlamentar de Incentivo à Cadeia de Reciclagem no Congresso Nacional para 2013. A
iniciativa pretende fomentar leis que incentivem as indústrias da reciclagem no Brasil,
medidas que propiciarão benefícios não somente para a cadeia do setor, como também para
toda a sociedade brasileira, uma vez que vai contribuir com o tratamento dos resíduos
gerados diariamente pela população, indústrias e empresas.
O evento dá início à campanha “2013: ano da reciclagem no Congresso”, que tem como foco
mobilizar os deputados e senadores para se envolverem na causa da reciclagem e
participarem das discussões e contribuírem com soluções práticas para incentivar a
reciclagem no Brasil.
O evento é desenvolvido pela Frente Parlamentar de Incentivo à Cadeia de Reciclagem e
patrocinado pela Associação Brasileira da Cadeia de Sustentabilidade Ambiental do Pet
(Abrepet) e pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast).
Sobre a Frente Parlamentar
A Frente Parlamentar de Incentivo à Cadeia Produtiva de Reciclagem foi criada em abril de
2012 e conta hoje com 230 parlamentares. O objetivo principal é acompanhar os processos
legislativos e outras atividades no Congresso Nacional que apresentem relação direta ou
indireta com a reciclagem. A Frente também atua, por meio dos parlamentares, na
elaboração de projetos de lei que possam incentivar a reciclagem no Brasil.
Mais informações em http://www.frentereciclagem.com.br.
Abiplast
A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) possui 45 anos de atividade e
representa atualmente mais de 11 mil empresas do setor. Uma das suas linhas de atuação é
a responsabilidade ambiental, envolvendo programas voltados à gestão de resíduos sólidos,
à reciclagem, aos catadores de materiais recicláveis, entre outros. Mais informações em
http://www.abiplast.org.br

Abrepet
A Associação Brasileira da Cadeia de Sustentabilidade Ambiental do Pet (Abrepet) foi criada
em 2006 e trabalha pelo fortalecimento político e econômico de todas as empresas que
integram a cadeia de reciclagem do PET. Mais informações em http://www.abrepet.com.br.
SERVIÇO
Exposição de reciclagem e encontro da Frente Parlamentar de Incentivo à Reciclagem
Data: 27 e 28 de novembro, 9h às 18h
Cerimônia de lançamento: 28/11, às 9h
Local: Espaço Cultural Mário Covas, anexo II da Câmara dos Deputados
Acesso gratuito.
Mais informações com Agência Zipo: (61)4141-2359

Programação do evento:
27/11 - 10hs visita as bancadas, lideranças e a todos os deputados e senadores
18hs Reunião com empresários do setor da reciclagem e jantar com autoridades parlamentares e do
senado no Hotel SANT PETER.
28/11 - 09hs lançamento oficial com cerimônia da exposição no congresso nacional
16hs visita ao Presidente da Câmara dos Deputados Federal , Marcos Maia

18hs visita ao Presidente do Senado José Sarney
RECICLAR É PRESERVAR VIDAS!

