
 

Bicicletas ecologicamente corretas são destaque na 
Plástico Brasil 2019 

Bikes apresentam quadro em PET, Nylon ou Polietileno reciclados via processo 
de injeção. Feira está acontecendo no São Paulo Expo até o dia 29. 

 

Já que a prática de pedalar contribui potencialmente com o meio ambiente, que 
tal completar a missão ecologicamente correta e utilizar uma bicicleta de plástico 
reciclado? Essa proposta é da Muzzicycle, que está presente na Plástico Brasil 
2019, que vai até o dia 29 no São Paulo Expo. 

As bicicletas da Muzzicycle têm o quadro totalmente em plástico reciclado, seja 
em PET, Nylon, ou Polietileno, fabricado via processo de injeção. Elas são 
fornecidas tanto para o consumidor final, quanto para investidores e grandes 
fabricantes.  

Recentemente a empresa forneceu um grande número bicicletas em plástico 
reciclado para a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para um 
programa de conscientização dos funcionários da agência sobre 
desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Juan Muzzi, diretor da empresa, as práticas sustentáveis vêm 
caminhando passo a passo em direção a uma nova cultura. “O brasileiro precisa 
aprender a reutilizar as coisas, seja em material plástico, papel ou até mesmo a 
água”, completa. Para ele, a Plástico Brasil tem papel essencial nesse conceito, 
já que a feira apoia atividades ecologicamente corretas.  

Além do Brasil, a Muzzicycle está presente em 22 países, entre eles, Estados 
Unidos, Holanda, Croacia e Ucrania, onde “a aceitação das bikes 
ecologicamente corretas é de 100%”, finaliza Muzzi. 

 

PLÁSTICO BRASIL - Feira Internacional do Plástico e da Borracha 

Data: 25 a 29 de março de 2019  

Horário: Das 10h às 19h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, 
km 1,5 – São Paulo – SP) 

Iniciativa: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos e ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química.  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Expositores: mais de 800 marcas nacionais e internacionais  



Setores: Máquinas; equipamentos e acessórios; matérias-primas e resinas; 
moldes e porta moldes; automação industrial e robótica; periféricos; entre outros 
produtos, serviços e soluções. 

Público: em torno de 45 mil visitantes/compradores 

Entrada: Gratuita para profissionais do setor, com credenciamento online 
(www.plasticobrasil.com.br) ou no local 

Mídias Sociais: facebook.com/plasticobr 

 

Informações para a imprensa 

Primeira Página Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com 

Jota Silvestre 

redacao.jota@ppagina.com 

Luiz Carlos Franco 

ppagina@ppagina.com 

(11) 5908-8214 

Março 2019 

 

http://www.plasticobrasil.com.br/
http://www.ppagina.com/
mailto:redacao.jota@ppagina.com
mailto:ppagina@ppagina.com

