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Comercial 

Confiram os novos produtos e a expectativa de novos clientes 

 

 

 

 

Responsabilidade Ambiental: 

Sacolas plásticas realmente são prejudiciais ao meio Ambiente? 

Veja o que ambientalistas dizem a respeito 

    

      

Recursos Humanos: 

Confira as novas parcerias com rede de Farmácia e Assessoria em  

Medicina, Saúde e Segurança no trabalho 

 

 

Responsabilidade Social: Sigmaplasth faz doações de móveis e livros para a Casas André Luiz    

 

  

  Entrevista: com Damaris Almeida – Setor: Faturamento 

 

 

E mais... Agora os funcionários da Sigmaplasth terão um espaço para acesso a Internet! 
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Responsabilidade Social 

 

Doação Casas André Luiz 

 

Em Agosto a Sigmaplasth realizou algumas doações para as Casas 

André Luiz. Tínhamos um acervo de livros e também alguns móveis que não estavam sendo 

utilizados. Para nós, esse material não estava sendo útil, mas para as Casas André Luiz eles 

serão de grande utilidade. 

As Casas André Luiz trabalham, há 60 anos, no tratamento de pessoas com deficiência mental de todos os 

níveis. Através das doações, é realizada uma triagem e manutenção dos produtos que posteriormente são 

vendidos através do MERCATUDO. A arrecadação das vendas é revertida em prol do tratamento dessas pessoas. 

 Todos podem doar! As Casas André Luiz tem um trabalho de coleta, onde uma equipe de transporte passa 

no endereço fornecido para fazer a retirada dos objetos. Como aconteceu na Sigmaplasth no dia 03/08. Vejam as 

fotos: 
      A Equipe de coleta das Casas André Luiz fazendo a retirada dos livros. 

 

 

 

Após a retirada do 

material, faltava 

colocar tudo dentro 

do caminhão. 

 
 
                         

 

 
O funcionário José Carlos ajudou na coleta.                      Fizemos a doação de uma estante. 

 

Para mais informações sobre doações entre no site: www.mercatudo.org.br 

 

Conheça você também o grandioso trabalha da Casas André Luiz. Acesso o site www.casaandreluiz.gov.br e 

confira os projetos sociais e obras de caridade realizadas por funcionários e voluntários, em prol de um mundo 

mais justo e caridoso. 

A Sigmaplasth já esta fazendo a sua parte, faça você também a sua! 
 

Acesso a internet 
 

Novidades para você funcionário!  

A partir de Agosto, a Sigmaplasth passou a disponibilizar aos seus 

funcionários um novo espaço para descanso durante o horário de almoço.  

A sala de treinamento é equipada com cadeiras e também um 

computador com acesso a internet e uma impressora. Os funcionários poderão 

usar a sala para descanso, leitura e também para navegar na internet, checar e-

mails, acessarem bancos, fazer pagamentos de contas e para realizarem 

trabalhos de escola/faculdade. 

A idéia é proporcionar durante o horário de almoço um espaço para laser dos funcionários, com mais 

segurança e mais possibilidades de distração e relaxamento. Para utilizá-la é só retirar a chave da sala de 

treinamento na portaria e devolvê-la assim que terminar de usá-la. 
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Nova Parceria Rede de Farmácia 

 

Em Julho, a Sigmaplasth firmou parceria com mais uma 

rede de Farmácias. A Poupa Farma é conhecida pela 

grande comercialização de medicamentos genéricos e por vendas a preço 

popular.  

São diversas filiais em São Paulo disponíveis todos os dias da semana. A 

unidade mais próxima da Sigmaplasth é a de São Mateus. 

Com mais essa parceria, pretendemos proporcionar a nossos funcionários 

mais flexibilidade com uma nova opção de farmácia e preços diferenciados. 

 

 

Nova Parceria Medicina, Saúde e Segurança no Trabalho 

 

 

 A partir de Julho, a Sigmaplasth passou a contar 

com uma nova parceria em Medicina, Saúde e 

Segurança do Trabalho. A Azevedo Consultoria está 

há anos no mercado prestando consultoria a 

empresas de diversos segmentos.  Com uma equipe 

de Médicos, Engenheiros e Técnicos em Segurança 

do trabalho, é prestado aos clientes um atendimento 

de qualidade. 

A Sigmaplasth firmou essa nova parceria para 

continuar proporcionando a seus funcionários 

segurança na realização de suas atividades de 

maneira mais rápida e confortável.  

 

A Azevedo Consultoria tem sua sede em Itaquera, local de fácil acesso a todos. 

Com esse parceiro, realizamos os exames periódicos necessários, confecção de diversos laudos e outras 

atividades relacionadas à Medicina Saúde e Segurança do Trabalho.  

A Sigmaplasth espera atingir seu objetivo com essa nova parceria, que é ter um trabalho de qualidade 

proporcionando a seus funcionários mais conforto com um ótimo resultado. 

 

Data Comemorativa 

 

Dia dos Pais 

 

No dia 14 de Agosto foi comemorado o Dia dos Pais. A 

Sigmaplasth gostaria de registrar seu carinho a todos os pais do 

mundo, em especial aos seus funcionários. Hoje, dentre os 

funcionários da Sigmaplasth, 85% já são Papais. 

Ter um Pai é ter a certeza de um amigo para sempre! 

Feliz dia dos Pais 
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  Sacolas plásticas são mesmo prejudiciais? 
 

Estudo feito por ambientalistas, diz que elas causam menor impacto que outras opções de embalagens disponíveis em 

supermercados. 

 

Sacolinhas de supermercado, feitas 

de polietileno, são as vilãs do meio 

ambiente por poluir rios, cidades e 

lixões e devem ser banidas? Ou, pelo 

contrário, são indispensáveis ao dia a 

dia da população por serem úteis na 

hora de carregar as compras e 

acondicionar o lixo? Esta polêmica 

vem mobilizando as indústrias do 

setor, ambientalistas, autoridades, a 

população e pesquisadores em geral. 

Os que são contra as sacolinhas 

contabilizam algumas vitórias 

importantes: várias cidades do País, 

entre elas São Paulo, fizeram leis 

proibindo os supermercados de as 

fornecerem aos consumidores; na 

Assembléia Legislativa paulista 

tramita um projeto propondo o 

recolhimento e substituição das 

sacolas feitas de polietileno, 

polipropilenos e similares por sacolas 

biodegradáveis, compostas por 

matérias que se degradam 

naturalmente, assim como a 

oxidegradável. Em contrapartida, o                                                          

Instituto Sócio Ambiental dos 

Plásticos (Plastivida), garante que as 

sacolinhas são sustentáveis, 

reutilizáveis por toda a população 

para acondicionar o lixo, além de 

serem recicláveis. 

O instituto baseia suas afirmações em 

estudo feito pela Agência Ambiental 

Britânica e publicado em fevereiro 

deste ano. O trabalho demonstrou 

que, comparadas a outros tipos de 

embalagens, as sacolinhas usam 

menos matéria-prima em sua 

fabricação e emitem menos CO2 

durante seu ciclo de vida. “Por que 

acabar com a embalagem mais 

sustentável?” questiona a campanha. 

Diretor executivo do Plastivida, o 

Engenheiro Químico Miguel Bahiense 

diz que a intenção do instituto é 

mostrar para a sociedade os reais 

temas envolvidos na questão. “Tenta-

se proibir o produto considerado o 

mais seguro do ponto de vista 

ambiental segundo um estudo 

científico”, diz. Comparou-se o ciclo 

de vida das sacolas plásticas comuns 

com os outros tipos de embalagens 

que poderiam ser usadas para 

substituí-las, como saco de papel, 

caixa de papelão, sacola de algodão e 

sacolas biodegradáveis. 

Comparando o ciclo de vida das 

sacolas que vai desde o momento da 

extração da matéria-prima para fazer 

os produtos até seu descarte. De 

nove categorias ambientais, atesta o 

estudo britânico, as sacolas plásticas 

comuns tiveram melhor desempenho 

em oito, inclusive nas principais: 

durante seu ciclo de vida emitiram 

menos CO2, o gás do efeito estufa, e 

consumiram menos matéria-prima. 

“Então, porque se discute de forma 

tão intensa as sacolas como se elas 

fossem as vilãs ambientais se um 

estudo científico, que deveria balizar 

as discussões, mostra que o produto 

é o mais adequado?” questiona 

Bahiense. 

Para ele, o impacto ambiental será 

péssimo caso a proibição vire lei, 

porque a melhor alternativa 

ambiental estaria sendo descartada. 

“Existem leis banindo as sacolinhas, 

mas várias já foram consideradas 

inconstitucionais pela Justiça e 

perderam a validade” garante. Tais 

decisões estariam embasadas no 

conceito de que, depois de utilizadas, 

as sacolinhas viram resíduo sólido 

urbano, que é um tema já 

regulamentado pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Ou seja, estados 

e municípios não podem ter uma lei 

que se sobreponha à legislação 

federal. 

Alex Sandro Babetto, Bacharel em 

Química Tecnológica, pesquisador e 

professor na área de polímeros da 

Faculdade SENAI de Tecnologia 

Ambiental Mario Amato, diz que não 

se sabe exatamente quanto tempo 

uma sacola plástica leva para se 

decompor na natureza. “Não existem 

dados concretos, apenas estimativas 

fundamentadas em experimentos de 

biodegradação de PEAD (Polietileno 

de alta densidade). A estimativa é que 

uma sacola de PEAD demore, 

aproximadamente, 300 anos para se 

decompor completamente. 

Lixo - O impacto de uma eventual 

proibição das tradicionais embalagens 

seria sentido pela população. 

Segundo Bahiense, o consumidor usa 

a sacolinha para transportar as 

compras e, depois, para acondicionar 

o lixo da cozinha, banheiro, embalar 

sapatos, roupas e outros objetos. 

“Desde que existe, o saco plástico 

sempre foi considerado a melhor 

forma de acondicionar lixo porque 

evita a contaminação do solo pelo 

chorume – líquido gerado pelo lixo 

orgânico – quando depositado no 

lixão”, lembrou. Se sumir do 

supermercado, acrescentou, uma 

parcela de consumidores passará a 

comprar o saco de lixo e o plástico 

continuará a ser usado da mesma 

forma. Outra parcela poderá 

descartar seu lixo em latões, o que 

naturalmente atrairão roedores e 

outros vetores de doenças. “E na hora 

que chover vai tudo se espalhar, 

gerando um sério problema 

sanitário”, adverte. 
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           Sacolas plásticas são mesmo prejudiciais? 
 

As estatísticas comprovam essa 

afirmação: em 2008, eram 

consumidas no Brasil 17,9 bilhões 

de sacolinhas por ano. Com a 

melhoria da qualidade das 

embalagens e o trabalho de 

conscientização que incluiu o 

treinamento de caixas e 

empacotadores dos supermercados, 

o consumo caiu para 14 bilhões de 

sacolas em 2010. A redução de 3,9 

bilhões num período tão curto 

ganha mais relevância quando se 

considera que o poder aquisitivo do 

brasileiro aumentou e que, além 

disso, mais pessoas passaram a 

consumir “Mostramos que o 

processo de educação é o 

caminho”, ressalta o diretor do 

Plastivida. 

O setor - O Brasil tem cerca de 250 

empresas fabricantes de sacolas, 

que geram 30 mil empregos diretos 

e 100 mil indiretos. Miguel Bahiense 

informa que algumas fábricas só 

produzem sacolas de 

supermercados, enquanto outras 

também fabricam sacos de lixo. Se 

elas forem proibidas não dá para 

imaginar que todas as empresas 

passem a fazer apenas sacos de lixo, 

porque uma demanda não substitui 

a outra. Consequentemente haverá 

desemprego.  

Ainda há poucos trabalhos de 

pesquisa conclusivos sobre 

sacolinhas oxibiodegradáveis, no 

entanto, acredita-se que nos 

próximos 12 meses serão 

publicados estudos que talvez 

permitam análises mais precisas. 

Enquanto isso sabe-se que é difícil 

substituir as sacolinhas em virtude 

do baixo custo e da praticidade que 

têm. Daí a preocupação dos 

pesquisadores em estudar 

polímeros que tenham um perfil 

mais sustentável que os disponíveis 

atualmente.  
Fonte: Informativo CRQ 

       

                                                       COMERCIAL                                                                Por: Deivid Domingos                                   
     

Novos Produtos e Grandes Perspectivas 

O Departamento Comercial informa que a Sigmaplasth fechou mais um projeto com o cliente O Boticário. 

Estamos falando da tampa Demaquilante. (Será utilizada nossa tampa 172 com nova 

terminação).  

 

Também aproveitamos para dizer que foi realizado com 

êxito as primeiras produções do produto 254.0, projeto fechado no 

final de Maio/2011.  

 

O desodorante é um produto que está entre os de maior representatividade de 

vendas para o Boticário. Por isto, acreditamos que deveremos ter um aumento significativo nas quantidades desta 

tampa, aumentado ainda mais a parceria. 

 
 

Foram apresentamos também algumas propostas aos clientes: 

 
 

- Leite de Rosas para fornecimento de tampa para o produto leite de rosas. Estamos torcendo e 

trabalhando para que possamos concretizar uma futura parceria! 

 

 

- Cliente L’oreal, foi apresentando um projeto e estamos ansiosos com o retorno do mesmo. 

 
 

- A empresa Sanofi vem nos consultando para realização de novos projetos, esperamos que 

no decorrer das negociações os mesmos sejam concluídos. 
 

 

Assim que tivermos mais novidades, teremos o prazer de divulgar a todos. Até lá! 
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Damaris Almeida – Assistente de Faturamento Pleno 

 

José Carlos: DAMARIS, Quais suas perspectivas dentro do departamento de 

administração, e o que você almeja na empresa após o término da faculdade? 

R: Minhas perspectivas são colocar em prática o que estou aprendendo na Faculdade, 

pretendo me especializar e abraçar todas as oportunidades que me forem dadas.  

 

Diogo: Damaris, com quase 09 anos de Sigmaplasth, você já presenciou muita coisa, 

conte para nós qual foi a sua maior decepção e qual foi a sua maior alegria?  

R: Não digo que foi uma decepção, mas sim um triste momento, a demissão de alguns 

funcionários, pois é inevitável que as relações interpessoais não aconteçam. 

A minha promoção, foi um momento de grande alegria, onde tive o reconhecimento do 

meu trabalho e uma grande oportunidade de aprender.  

 

Cida: Em primeiro lugar quero te dizer o quanto admiro a sua simplicidade e o seu jeito 

de ser. Baseado nessas qualidades, eu gostaria de saber o seguinte: 

Nesse tempo que você trabalha na Sigmaplasth, de tudo o que você aprendeu aqui, 

qual a dica ou conselho que você daria para os novos profissionais que iniciam na empresa? 

R: Fico grata pelo elogio. Para novos colaboradores posso dizer que, é muito importante o trabalho em equipe e a vontade de 

aprender. Aconselho a estudar e se especializar, porque muitas vezes perdemos oportunidades por não estarmos preparados. 

 

Karla: Damaris, o que representa a recepção da Sigmaplasth para você? Que experiências você adquiriu durante o período 

que você foi recepcionista? 

R: Tenho um carinho muito grande pela recepção, quando iniciei na empresa em junho/2003 apesar da minha timidez, foi 

muito fácil meu entrosamento com os colaboradores, fornecedores e clientes que me fizeram ser uma pessoa mais 

extrovertida. 

Além da experiência de bom convívio com as pessoas, fazia o atendimento telefônico e depois de algum tempo, auxiliava o 

Departamento Pessoal com o controle do relógio de ponto. 

 

Franceline: Qual a sua visão geral sobre a empresa onde você trabalha? 

A visão é de uma empresa organizada, familiar e com grande chance no mercado, sinto que a maioria das pessoas, trabalham 

com satisfação, orgulho e alegria desempenhando suas funções de maneira responsável. 

Tenho um carinho muito grande pela Sigmaplasth, pois aqui aprendi e aprendo muitas coisas, pretendo continuar 

trabalhando por muitos anos, dando o melhor de mim e crescendo juntamente com a empresa. 
 

 

                                                       ANIVERSARIANTES                                             Por: Karla Catariny     

 
A Sigmaplasth parabeniza todos os aniversariantes no mês de Julho e Agosto. Sucesso e Saúde a todos! 

 

 
                     

 JULHO              AGOSTO 
Damaris – Dia 09         Geraldo Trindade – Dia 03 

Paulo Henrique – Dia 12   José Valter – Dia 04  

Josimar – Dia 17    Sara – Dia 13 

Monica – Dia 18    Robson – Dia 17 

Mirian – Dia 23    Fabiana – Dia 19 

                  Jaqueline – Dia 29 
 

Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente! 
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