
 

A Campanha #Plástico Salva mobilizou

indústrias e fornecedores da cadeia de valor

do plástico em ação solidária de combate ao

novo coronavírus, com a doação de

protetores faciais,  desenvolvidos para

oferecer conforto aos profissionais de

saúde, que precisam usar por horas de

equipamentos de Proteção Individual (EPI).

As máscaras-escudo foram confeccionadas

com material nobre, seguindo as normas

especificadas na portaria Nº 356, 

da ANVISA, sendo ergonômicas e 

de tamanho ajustável.

SIMPEP EM
AÇÃO NA
PANDEMIA

 

PROTETOR FACIAL

FACE SHIELD



A pandemia vem transformando não
apenas a sociedade, mas também
empresas, sindicatos, federações e
associações empresariais, que
passaram a assumir um novo perfil
de liderança, ultrapassando a esfera
privada da defesa dos interesses do
setor para atuar em parceria com
governos e entidades assistenciais
na proteção de vidas.  

Refundados na arena de
transformações impostas pelo novo
coronavírus, os valores emergentes
do novo associativismo passam por
uma visão mais alargada de
solidariedade, cidadania e
representatividade, impactando
diretamente na vida e no bem estar
das pessoas. No segmento do
plástico, são inúmeros os exemplos
de inciativas que espelham esta
tendência.

A campanha #Plástico Salva,
realizada pelo  Sindicato da Indústria
de Material Plástico no Estado do
Paraná - SIMPEP, mobilizou
diversas indústrias e fornecedores da
cadeia de valor do plástico para
alcançar a meta imposta de doação
de 50 mil  protetores faciais (face
shield) aos profissionais de saúde
que atuam diretamente na linha de
frente do combate ao Covid-19 no
Paraná. 

 A ação é um exemplo deste novo
caminho do associativismo. A
iniciativa já beneficiou diversas
entidades e municípios do Paraná,
incluindo Curitiba (PR) e Região
Metropolitana, além da região Oeste
do estado. São eles: Quatro Barras
(PR), Cascavel (PR), Campina
Grande do Sul (PR), Almirante
Tamandaré (PR), Colombo (PR),
Fazenda Rio Grande(PR), São José
dos Pinhais (PR), Campo Largo
(PR), Santa Tereza do Oeste (PR),
Araucária(PR), Pinhais(PR), Rio
Negro (PR), Campo Magro (PR),
Toledo (PR), Matinhos (PR), Ampére
(PR) e Cambé (PR).

O esforço do trabalho vem
protegendo vidas com a distribuição
de  máscaras-escudo em hospitais
públicos, unidades básicas de saúde
e de pronto atendimento que
atendem prioritariamente pessoas
com suspeita de infecção do Covid-
19. Profissionais da Polícia Militar do
Paraná, que atuam no policiamento
ostensivo e preservação da ordem
pública, também foram beneficiados.

Por meio do projeto, o Simpep
assumiu um protagonismo ímpar,
reforçando o compromisso do setor
para com a coletividade. Esta é uma
prova de que as entidades de classe,
especialmente as patronais, estão
alargando seus horizontes para  

O ASSOCIATIVISMO COMO
MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO
DA SOCIEDADE 

Dirceu Galléas.

PRESIDENTE DO SIMPEP  

acompanhar o novo momento, que
demanda um ambiente institucional
mais ativo do ponto de vista social.

Vale lembrar que, hoje, o segmento
de transformação e reciclagem do
plástico é representado
nacionalmente por cerca de 12 mil
empresas no guarda-chuva da
Associação Brasileira da Indústria do
Plástico (ABIPLAST). 

São indústrias de pequeno, médio e
grande porte que precisam cada vez
mais de entidades fortes e atuantes,
capazes de ampliar o diálogo com
instâncias superiores no poder
executivo, legislativo e órgãos
reguladores, nacionais e estaduais,
na defesa dos interesses do setor.



 O Sindicato da Indústria de Material Plástico

no Estado do Paraná (Simpep) realizou a

doação de máscaras-escudo de proteção

facial (face shields) à Prefeitura de Curitiba no

dia o dia 27 de julho. Na ocasião, o prefeito

Rafael Greca agradeceu ao presidente do

Simpep, Dirceu Galléas: “Vamos conseguir,

unidos, vencer esta pandemia da covid-19 em

nossa Curitiba. Juntos somos mais fortes”,

afirmou. O prefeito estava acompanhado da

primeira-dama Margarita Sansone, do vice-

prefeito Eduardo Pimentel e da secretária

municipal da Saúde, Márcia Huçulak. 

 Também participaram da entrega dos face

shields o diretor do Simpep, Marcelo Prevideli;

a representante do Setor Jurídico do Simpep,

Maria Solange Marecki Pio Vieira; e a

superintendente da Secretaria Municipal

da Saúde, Beatriz Battistella Nadas.

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

CURITIBA



 O Simpep também fez a doação para a

Prefeitura de aros que formam o kit do face

shield. As peças, que funcionam como

suporte de todo o conjunto, foram

destinadas ao FabLab Cajuru, que desde abril  

vem produzindo escudos em impressoras 3D

e máquina de corte a laser. 

“A doação dos aros irá ajudar a incrementar

ainda mais a produção das máscaras no

FabLab”, avaliou Greca. Para continuar

fazendo as impressões das máscaras, o

FabLab precisa de doação permanente de

filamento para impressão 3D, chapa de PETG

cristal transparente e elástico aurata com

furos para regulagem de tamanho.  O espaço,

uma parceria entre a Fundação de Ação

Social (FAS) e Agência Curitiba de

Desenvolvimento e Inovação, fica na Rua da

Cidadania do Cajuru..



A Campanha #PlásticoSalva do Simpep

realizou a doação para a Prefeitura de

Curitiba, de 20 mil aros que formam o kit

do face shield. As peças, que funcionam

como suporte de todo o conjunto, foram

entregues ao FabLab Cajuru, que desde

abril vem produzindo máscaras-escudo

em impressoras 3D e máquina de corte a

laser. 

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE  PROTETORES FACIAIS EM  

LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO
(FABLAB) DE CURITIBA



O Simpep também fez a doação dos

protetores faciais  ao Hospital

Pequeno Príncipe para auxiliar no

combate ao coronavírus do maior

hospital pediátrico do Brasil, que ao

longo de quase 99 anos trabalha pela

saúde, pelos direitos e pela vida das

crianças e dos adolescentes. Está

presente de forma precursora em

áreas como a assistência, com 32

especialidades médicas e áreas de

atuação em saúde de média e alta

complexidade.  

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE  PROTETORES FACIAIS EM  

HOSPITAL PEQUENO 
PRÍNCIPE



SANTA CASA DE CURITIBA
SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE  PROTETORES FACIAIS EM  

O Sindicato da Indústria de

Material Plástico no Estado do

Paraná (Simpep) realizou a doação

protetores faciais para a Santa

Casa de Curitiba, em Curitiba. A

solicitação foi feita em

decorrência da necessidade dos

profissionais em reforçar a

proteção dos médicos e equipe de

atendimento envolvidos no

combate ao Covid-19.  



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS À

POLÍCIA MILITAR
DO PARANÁ
O presidente do Simpep, Dirceu Galléas,
fez a entrega de mil escudos de proteção
facial  (face shields) ao Comandante
Geral da PM, coronel Péricles de Matos. 

A solenidade de entrega contou com a
presença do  da assessora jurídica da
entidade, Dr. Maria Solange Pio Vieira,
entre outros convidados.

Galléas enalteceu a atuação da Polícia
Militar do Paraná, que vem fazendo um
trabalho ostensivo, mesmo com todos os
riscos de contaminação durante este
período de crise sanitária.

“Os policiais militares estão 24 horas por
dia nas ruas, e nada mais justo do que
cuidar um pouco deles. Já fizemos outras
doações e esta é mais uma colaboração
da indústria plástica para instituições que
estão atuando decisivamente em prol da
proteção de vidas, neste momento tão
delicado da pandemia do Covid-19”,
disse. 









do Simpep, Maria Solange



Os equipamentos doados pelo Simpep serão entregues para os funcionários de saúde da cidade

da  prefeitura. Marcio Wosniack agradeceu a doação. “Hoje com muita alegria recebemos  das

mãos da doutora Solange esses equipamentos que são fundamentais e que mesmo que a

pandemia passe, vão  ficar por muito tempo  sendo  utilizados  por nossos profissionais de

saúde”, contou.









A Prefeitura Pinhais recebeu no dia 28/07

de julho as máscaras – face shields –

protetores faciais da Campanha Plástico

Salva do SIMPEP (Sindicato da Indústria de

Material Plástico no Estado do Paraná),

realizada em prol do enfrentamento da

pandemia do Covid-19.

Na ocasião, o diretor do departamento de

administração da Secretaria Municipal de

Saúde de Pinhais, Raphael Batista Carnelocci

e equipe receberam a doação das máscaras

à representante do Setor Jurídico do

Simpep, Maria Solange Marecki Pio Vieira.

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

PINHAIS



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

RIO NEGRO

 A Prefeitura Municipal de Rio Negro

recebeu, no dia 01 de agosto, a doação de

escudos faciais da Campanha Plástico

Salva, realizada pelo Sindicato da

Indústria de Material Plástico no Estado

do Paraná (Simpep). Na solenidade de

entrega estiveram presentes o Prefeito

de Rio Negro, Milton José Paizani; a

Secretária da Saúde, Dra. Simone Vitorino

Gondro; o Secretário da Fazenda,

Indústria e Comércio, Thiago Worms e os

representantes do Simpep, os industriais

Arlei Glaucio Martins (sócio) e Homeriton

Luiz Martins (sócio); e a representante

jurídica da entidade, Maria Solange

Marecki Pio Vieira.  



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

AMPÉRE

 A Prefeitura Municipal de  Ampére

(PR) recebeu a  doação de escudos

faciais da Campanha Plástico Salva,

realizada pelo Sindicato da Indústria

de Material Plástico no Estado do

Paraná (Simpep).  

Localizado no Sudoeste

Paranaense, Ampére possui um

parque industrial em franca

expansão.Com pouco mais de 19 mil

habitantes,  



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

CASCAVEL

O  vice-presidente do Simpep, Eliseu
Zanella, fez a entrega das doações
de protetores faciais no município de
Cascavel (PR)  com a presença da
Secretária de Saúde de Cascavel,
Graciele Apolinário.

Entre as principais cidades do
Paraná, Cascavel chega ao número
de 328.454 habitantes e permanece
como a 5ª maior cidade do Estado.



SANTA TEREZA
DO OESTE

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

O  vice-presidente do Simpep, Eliseu
Zanella, fez a entrega das doações de
protetores faciais no município de
Santa Tereza do Oeste PR).
O município possui uma população
estimada pelo IBGE em 2019 de
pouco mais de 10 mil habitantes.  



TOLEDO
SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

 O Sindicato da Indústria de Material
Plástico no Estado do Paraná (Simpep)
realizou a doação protetores faciais para
a Prefeitura de Toledo no mês de agosto.
Em Toledo, os idosos são a maioria
dentre os pacientes que vieram a óbito
em decorrência do novo coronavírus -
quase 2/3 dos pacientes que vieram a
óbito tinham 60 anos ou mais. 

A Prefeitura  agradeceu a doação que 
 vai ajudar a reduzir as chances de
transmissão da Covid-19,  especialmente
nos hospitais públicos.



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

MATINHOS

 O Simpep fez a entrega das 
 doações de protetores faciais para
a Prefeitura de Matinhos (PR), hoje
(03/09). Os equipamentos irão
proteger os profissionais de saúde,
que atuam na linha de frente do
combate ao Covid-19 e compor
ações de contenção da doença no
litoral.

A entrega foi feita pela
representante jurídica do Simpep,
Dra. Maria Solange Marecki Pio
Vieira, ao Secretário Municipal de
Saúde, Claudir Lourenço.



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

 O Prefeito de Campo Magro, Claudio

Casagrande, recebeu, no dia 04 de

agosto, a doação dos protetores

faciais da Campanha Plástico Salva,

realizada pelo SIMPEP (Sindicato da

Indústria de Material Plástico no

Estado do Paraná). A Prefeitura, em

nome de toda a população

campomagrense, agradeceu ao

SIMPEP pela doação, que ajudará na

proteção dos colaboradores da Saúde

que estão atuando no combate ao

coronavírus no município.

Representando a entidade, a

advogada Maria Solange Marecki Pio

Vieira, fez a entrega da doação.

CAMPO MAGRO



CAMBÉ
SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

O Sindicato da Indústria de Material

Plástico no Estado do Paraná (Simpep)

realizou a doação protetores faciais

para a Prefeitura de Cambé (PR), no

dia 11 de setembro. 

A solenidade contou a presença do

Prefeito do Município de Cambé (PR),

José do Carmo Garcia; de Rodrigo

Januário Augusto, Diretor de Vigilância

em Saúde; da Dra. Djamedes Maria

Garrido, Auditora de Guias Médicas; de

Luiz Carlos Romagnolo, Sócio Diretor

Coex; de Gilmar Dalla Villa, Gerente

Administrativo Coex; de Lourdes

Aparecida Manfre Maçolla, Secretária

de Desenvolvimento Econômico da

Prefeitura de Cambé (PR).



NOSSOS AGRADECIMENTOS AO

APOIADOR MASTER



NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODAS AS

EMPRESAS QUE APOIARAM A CAMPANHA
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SIMPEP - Sindicato da Indústria de Material Plástico no
Estado do Paraná


