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 Em outubro, o Simplás promoveu a palestra 
técnica, gratuita para associados, “Periféricos 

para a Indústria de Injeção de Termoplásticos”, com o con-
sultor Jaime Caneda, na CIC.  Foram abordados os seguintes 
tópicos:

• Simulação de injeção e ajuste de injetoras utilizando os parâ-
metros da simulação;

• Manipuladores e robôs no setor de produção de termoplás-
ticos;

• Sistemas de refrigeração dos moldes e dosadores para ma-
téria-prima e pigmentos nova tendência de equipamentos;

•Tecnologia de soldagem de termoplásticos.

Palestra técnica
sobre periféricos

Qual a importância de 

www.simplas.com.br

 Hoje representamos cer-
ca de 400 empresas, 
nos oito municípios que 

compõem a nossa base territorial. Te-
mos com todas, um compromisso muito 
grande, no sentido de que o Simplás as-
sume a função de gerar ambiente para 
o setor voltar a crescer. Trabalhamos 
neste ano fortemente, junto com outras 
entidades e com as indústrias de 1ª e 
2ª gerações, na construção do progra-
ma de incentivos - o Geraplast - que visa  
estimular novos negócios e atrair novos 
empreendimentos. A experiência em 
2006 demonstrou que melhoraram as 
condições de competitividade das indús-
trias do segmento de filmes flexíveis, sem 
perda de arrecadação por parte do Esta-
do. Agora esperamos a continuidade em 
2007 e a ampliação para todo o setor 
plástico.
 O objetivo do Geraplast é o de 
colocar as empresas do RS em condi-
ções de competir com as de outros es-
tados que dispõem de mais vantagens.  
Temos aqui uma das 15 maiores cen-
trais de matérias-primas petroquímicas 
do mundo - a Copesul - e, no entanto, a 
produção de plásticos tem crescido com 
maior velocidade em outros estados que 
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não têm tal condição. Isto se deve em 
muito ao fato de que em outros estados 
existem programas de incentivos fiscais 
bem mais atraentes.
 Neste começo de 2007, espe-
ramos que a nova administração estadu-
al se sensibilize diante das dificuldades 
que o setor plástico vem atravessando, 
pressionado pela concorrência com em-
presas de outros estados e do exterior, 
que usufruem de inúmeras vantagens 
que não dispomos aqui, como o crédito 
presumido e o diferimento total de ICMS, 
dilatação do prazo e abatimento na qui-
tação, além de incentivos locacionais, en-
tre outros.
 Na esfera federal, uma agenda 
de crescimento com a diminuição da 
carga tributária que incide sobre a pro-
dução, como também a implementação 
das reformas política, fiscal, tributária 
e trabalhista são imprescindíveis para 
levar o Brasil aos níveis de crescimento 
compatíveis com a sua grandeza.
 Afora as nossas expectativas 
de mudanças de comportamentos do 
mercado e de atitudes dos nossos gover-
nantes, temos para nós que 2007 será 
um ano muito importante para a nossa 
região, com a realização da primeira edi-
ção da Plastech Brasil, no mês de julho. 
Sem dúvida, a Plastech vai se consolidar 
como a maior feira do plástico na região 
Sul do Brasil. Vamos aproveitar para fa-
zer bons negócios!

 Desejamos a todos um 2007 
com muita prosperidade, saúde e paz!

Orlando Marin
Presidente
do Simplás

Escola
Profi ssional 
do Plástico
é inaugurada

Presidente da Fiergs, Paulo Tigre

Inauguração reuniu lideranças e 
empresários no ambiente da escola
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Em 4 de dezembro passou a funcionar oficialmente a Agên-
cia de Educação Profissional Senai do Plástico. O evento de 
inauguração contou com lideranças do setor e convidados 

das quatro entidades envolvidas no projeto: Senai Rio Grande do 
Sul, Simplás - Sindicato de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, 
Simplavi - Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Vale 
dos Vinhedos e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Quími-
cas, Farmacêuticas e de Material Plástico de Caxias do Sul.

Infra-Estrutura da Escola

Nos 720 metros quadrados, a Escola do Plástico tem uma oficina de injeção, 
com cinco máquinas injetoras com força de fechamento de 80 a 150 tone-
ladas; oficina de extrusão, com duas linhas completas: uma para rígidos e 

outra para flexíveis; oficina de sopro, sendo que as duas máquinas sopradoras de-
vem chegar até o início do ano, já que o processo de licitação está adiantado; oficina 
de reciclagem, com três moinhos e um misturador de matérias-primas. Além das 
oficinas, conta ainda com duas salas de aula para 35 alunos cada, com ar-condicio-
nado; um laboratório de informática, uma oficina de manutenção de moldes, além de 
torre de resfriamento, unidade de água gelada e demais equipamentos para o bom 
funcionamento e aprendizagem.

CURSOS PERÍODO TURNO CARGA HORÁRIA INVESTIMENTO R$ PRÉ-REQUISITO

1º Preparador e Regulador 
de Máquinas Injetoras
1º Segurança para Operado-
res de Máquinas Injetoras
1º Preparador Máquinas Ex-
trusoras Perfil/Tubo
1º Reciclagem de Plásticos
2º Aperfeiçoamento Injeção

2º Manutenção de Máquinas 
Injetoras
2º Técnica de Desenvolvi-
mento Moldes
2º Tecnologia de Injeção e 
Soluções de Problemas

12/02/07 a 03/04/07

12/02/07 a 14/02/07

12/02/07 a 03/04/07

12/02/07 a 27/02/07
12/02/07 a 27/02/07

12/02/07 a 19/03/07

12/02/07 a 15/02/07

12/02/07 a 27/02/07

Noite

Noite

Noite

Noite
Noite

Noite

Noite

Noite

100h

8h

100h

30h
30h

72h

12h

30h

510,00 ou 4x 135,00

112,00 ou 2x 60,00

510,00 ou 4x 135,00

168,00 ou 2x 88,00
168,00 ou 2x 88,00

519,00 ou 4x 130,00

120,00 ou 2x 60,00

350,00 ou 2x 175,00

-

-

-

-
Preparador e Regulador 
de Máquinas Injetoras
Preparador e Regulador 
de Máquinas Injetoras
Ser Desenhista ou Pro-
jetista

-

Orlando Marin fala sobre a importância da escola 
e o esforço em conseguir a sua construção

 “Preparar profissionais de alto nível, que darão suporte 
às empresas para o seu crescimento. Essa é a principal contribui-
ção desta escola”, comentou o presidente da Fiergs, Paulo Tigre, 
em seu discurso, por ocasião da inauguração. Já o presidente do 
Simplás, Orlando Marin, lembrou a fase em que a escola ainda era 
um sonho. Ocasião em que visitou Tigre pela primeira vez, levando 
a reivindicação de uma escola para a Região Nordeste do Esta-
do. “Saí daquele encontro com a certeza de que estávamos cami-
nhando para uma nova etapa de qualificação e modernização de 
nossas empresas”, disse Marin. O presidente do Simplavi, Antonio 
Masignan, destacou que o maior patrimônio de uma empresa são 
as pessoas: “São elas que conduzem ao sucesso e essa escola 

tem papel fundamental na sua formação”.
 Durante a solenidade, Paulo Tigre recebeu uma placa, en-
tregue pelos dirigentes dos três sindicatos apoiadores, em agra-
decimento pelos esforços na construção da escola do Plástico. 
Marin também aproveitou o momento de inauguração da escola 
para lembrar a realização da primeira edição da Plastech Brasil, 
em julho de 2007, em Caxias do Sul. “Hoje temos 70% do espaço 
comercializado. A feira já nasce do tamanho de uma Mercopar 
(feira realizada em Caxias do Sul, com grande porte e expressão 
na Região Sul do Brasil). Desejamos que todos continuem a nos 
ajudar, participando de uma forma ou outra, porque estamos 
construindo uma feira de grande sucesso”, convocou.

Placa inaugural é descerrada

Rua Giacomo Zatti, 2614 - B. Nossa Senhora de Fátima - Caxias do Sul - Fone/Fax (54) 3028 7005
e-mail: construcaocivil@senai-serra.com.br - www.senai-serra.com.br
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Confrate
dos Ass
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 M uita descontração e alegria 

marcaram a tradicional fes-

ta de confraternização de 

final de ano do Simplás, que reuniu mais de 200 

pessoas no Hotel Samuara, na noite de 1º de 

dezembro. O encontro brindou a todos com jan-

tar, baile, apresentação musical de Jota Júnior 

e presente especial do Papai Noel. A festa, or-

ganizada por  Maria Cristina Marin e Salete Boff, 

teve ainda o sorteio de uma bela cesta de Natal 

oferecida pela Refrigeração Gregolon.

ernização
sociados
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www.simplas.com.br

 O Simplás esteve presente, 
como expositor, na Feiplar 

- Exposição e Congresso Internacionais de 
Composites e Poliuretano, realizada de 7 a 
9 de novembro no Expo Center Norte, em 
São Paulo, SP. Além de representar os 
associados, o Simplás apresentou a nova 
feira do setor Plástico do Sul do Brasil, a  
Plastech Brasil 2007, aos expositores e 
visitantes da feira.

Plastech e
Simplás presentes 
na Feiplar

O  PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- é um programa obrigatório, exigido pelo Ministério do 

Trabalho e pelo Ministério da Previdência Social. Quan-

do não elaborado, a empresa pode sofrer multa pelo auditor 

fiscal do MTE. E, quando elaborado de forma eficiente, o PPRA 

contém informações importantes referentes à mensuração e 

à caracterização dos riscos, nos mostrando o que temos que 

fazer para mantermos os setores salubres, isto é, abaixo dos 

limites de tolerância exigidos pela portaria 3214/78, através 

da NR 15.

 As normas regulamentadoras estão inseridas dentro 

do PPRA, ou seja, o profissional que elabora o levantamento 

dos riscos deve fazer as recomendações de melhoria do am-

biente de trabalho e da prevenção da saúde do trabalhador, 

tendo como base a portaria 3214/78, dentro das 32 normas 

aplicáveis.

Qual a importância de
 É importante ter um PPRA claro e completo, 
com todas as informações dos riscos ambientais 
existentes dentro da empresa, com medições qua-
litativas e quantitativas dos mesmos. Trabalhar na 
prevenção requer o conhecimento dos aspectos 
que devem ser corrigidos.

 No PPRA, em um setor da empresa o ruído 

diário medido durante 8 horas é 82 decibéis. Se ana-

lisarmos a NR 15 anexo 1, o limite de tolerância é 

85 decibéis. Mesmo assim existe empresa que paga 

o adicional de insalubridade de 20% sobre o salário 

mínimo, com o propósito de “não se incomodar no 

futuro”, e ainda fornece o protetor auricular que neu-

tralizaria o respectivo ruído.

 Outro exemplo de custo financeiro para a 

empresa é quando no PPRA é recomendada alguma 

proteção de máquina ou ferramenta, sendo que o 

empregador não a executa. Se desta for gerado um 

acidente no trabalhador, não tem como amenizar a 

culpa da empresa. A conseqüência mais grave de não 

colocar em prática o PPRA é o acidente ou doença 

profissional sofrida pelo empregado.

Exemplos de situações 
em que a empresa

ganha ou perde

 Em outubro, o Simplás promo-
veu a palestra técnica, gratuita 

para associados, “Periféricos para a Indús-
tria de Injeção de Termoplásticos”, com o 
consultor Jaime Caneda, na CIC.  Foram 
abordados os seguintes tópicos:

• Simulação de injeção e ajuste de injetoras utilizando os parâ-
metros da simulação;

• Manipuladores e robôs no setor de produção de termoplás-
ticos;

• Sistemas de refrigeração dos moldes e dosadores para ma-
téria-prima e pigmentos nova tendência de equipamentos;

•Tecnologia de soldagem de termoplásticos.

Palestra técnica
sobre periféricos



 O recolhimento da Contribuição Sindical deve ser feito até o 
dia 31 de janeiro. O pagamento fora do prazo legal, quando 

espontâneo, será acrescido de encargos e demais cominações previstas 
no Art. 600 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. A guia para reco-
lhimento da Contribuição Sindical pode ser emitida através dos endereços 
eletrônicos: www.simplas.com.br ou www.fiergs.org.br.
 A tabela progressiva da Confederação Nacional da Indústria para 
cálculo da Contribuição Sindical, vigente a partir de 1º de janeiro de 2007, 
é aplicável aos empregadores industriais (inclusive do setor rural) e agentes, 
ou profissionais autônomos organizados em firma ou empresa de atividade 
industrial. O Valor Base é de R$ 109,00. Confira a tabela:

Fique atento
ao prazo da
Contribuição
Sindical

O tema técnico 
atraiu profissionais 

das empresas 
associadas, que 

lotaram o auditório

Classe de capital social (R$) Alíquota (%)    Parcela à adicionar (R$)
de 0,01 a 8.175,03  0,00%     65,40
de 8.175,04 a 16.350,06  0,80%     0,00
de 16.350,07 a 163.500,57 0,20%     98,10
de 163.500,58 a 16.350.057,00 0,10%     261,60
de 16.350.057,01 a 87.200.304,00 0,02%     13.341,65
de 87.200.304,01 em diante 0,00     30.781,71

Notas:
- 1. As empresas ou entidades cujo capital social seja 
igual ou inferior a R$ 8.175,04 são obrigadas ao recolhi-
mento da Contribuição Sindical mínima de R$ 65,40, de 
acordo com o disposto no § 3º art. 580 da CLT;

- 2. As empresas ou entidades com capital social superior 
a R$ 87.200.304,01 recolherão a Contribuição máxima 
de R$ 30.781,71, de acordo com o disposto no § 3º do 
art. 580 da CLT.

um PPRA bem feito?

• escolher um profissional habilitado e qualificado;

• acompanhar este profissional durante a realização do le-

vantamento dos riscos;

• participar na elaboração do cronograma das ações cor-

retivas e preventivas sugeridas durante o levantamento;

• implantar as ações de forma gradativa priorizando as 

que oferecem maior risco à saúde e segurança do em-

pregado;

• avaliar anualmente o resultado do PPRA.

O caminho a percorrer
para a realização do 
PPRA é:

 O maior comprometimento da empresa é o de buscar 

eliminar os riscos existentes dentro do ambiente, através de me-

didas administrativas e técnicas, tais como a alteração em parte 

do processo, na máquina, material ou providenciar o enclausu-

ramento de alguma fonte ruidosa e/ou exaustão, em locais que 

possuam agentes químicos acima dos limites de ação. Quando 

não forem viáveis estas medidas para reduzir os riscos abaixo 

dos limites de tolerância, a empresa deve fornecer os equipa-

mentos de proteção individual, treinar os trabalhadores quanto 

ao uso, fiscalizar e exigir a utilização dos mesmos.

 Se isto não ocorrer, o trabalhador pode, por exemplo, 

adquirir uma perda induzida por ruído (Pair) e, no futuro, reque-

rer a indenização financeira para reparar o dano, podendo este 

valor de indenização ser mensurado. As empresas, de porte pe-

queno ou grande, devem pensar sempre na prevenção, isto é, na 

redução dos riscos. Isto porque é muito mais barato que reparar 

o custo de um acidente ou de uma doença profissional.

 Quando as empresas fornecem os equipamentos de 

proteção individual, existem algumas etapas a serem seguidas: 

fornecer o EPI periodicamente; registrar a entrega com a assina-

tura do empregado; treinar no uso do EPI; fiscalizar e exigir o uso 

através da Cipa (quando houver), pessoa designada, chefia, etc.

 “Infelizmente, muitas empresas elaboram anualmente 

o PPRA e, depois, guardam dentro de uma gaveta, sendo retira-

do apenas quando está na hora de renovar o programa. Ou seja, 

não trabalham as recomendações que foram sugeridas”, avalia 

Amarildo Tomaz.

Menos riscos,
menos despesas

 Confira a entrevista com o Engenhei-
ro Mecânico, Amarildo Tomaz, que palestrou 
para os associados no dia 21 de novembro, 
na CIC. Tomaz é pós-graduado em Engenha-
ria de Segurança no Trabalho e em Adminis-
tração de Recursos Humanos.
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 Foi firmada a Convenção Coletiva de Tra-
balho 2006-2007 entre o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 

Farmacêuticas de Material Plástico de Caxias do Sul e 
o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nor-
deste Gaúcho. A convenção se refere à data base de 
10 de novembro de 2006, relativa à base territorial 
de Caxias do Sul, Coronel Pilar, Farroupilha, Flores da 
Cunha, Garibaldi, Nova Pádua, São Marcos e Vale Real. 
Segue a síntese do documento, sendo que a íntegra 
pode ser lida no site: www.simplas.com.br

VARIAÇÃO SALARIAL:
Os funcionários admitidos até 1º de novembro de 2005 receberão
uma variação salarial de 4%, a incidir sobre os salários resultantes
da convenção coletiva anterior.

Senai do Plástico é um exemplo de conquista coletiva
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Obs: Em hipótese alguma resultante da variação proporcional supra,  poderá o salário do 
empregado mais novo no emprego ultrapassar o salário do empregado mais antigo na 
empresa, desde que observados o mesmo cargo e ou função. Da mesma forma, não poderá 
empregado que, na data de sua admissão, percebia salário igual ou inferior ao de outros, 
passar a receber, por força do ora estabelecido, salário superior ao daquele.

APLICAÇÃO: Com a concessão das variações mencionadas acima, fica integralmente cumpri-
da pelas empresas integrantes da categoria econômica toda a legislação aplicável de 1O de 
novembro de 2005 a 31 de outubro de 2006, incluindo todos os diplomas legais pertinentes à 
política salarial do aludido período aplicáveis até o mês de novembro de 2006, ficando estipula-
do que o salário resultante da aplicação dos percentuais acima previstos  formarão base para 
eventual procedimento coletivo futuro revisional.
COMPENSAÇÃO: Os aumentos concedidos entre 1O de novembro de 2005 e 31 de outubro 
de 2006 poderão ser utilizados para compensação com as variações previstas acima.
ANTECIPAÇÕES: Os aumentos espontâneos ou coercitivos, com exceção dos concedidos nes-
te acordo, praticados a partir de 1º de novembro de 2006 e na vigência do presente poderão 
ser utilizados como antecipações.
NORMATIVO: O salário normativo efetivo será de R$ 470,80 mensais, após cumprido prazo 
de experiência de 60 dias.
EXPERIÊNCIA: Enquanto contrato de experiência que, para o efeito, poderá ser de até 60  dias, 
haverá um salário de ingresso de R$ 424,60 mensais.
FÉRIAS: Quando as férias forem concedidas de forma individual, fica facultado às empresas 
a concessão das mesmas em dois períodos distintos, sendo que nenhum deles poderá ser 
inferior a dez dias corridos.
COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: As empresas poderão adotar a  compensa-
ção  extraordinária  da  jornada de trabalho (sistema de débito e crédito de horas de trabalho), 
nos termos da legislação vigente, observada a jornada diária máxima de 10 horas e assegura-
do o repouso semanal remunerado, ressalvadas as hipóteses do art. 61 da CLT. As empresas 
comunicarão aos seus empregados, com antecedência mínima de 48 horas, para efeitos de 
compensação, tanto a dispensa como a convocação para o trabalho, exceção feita as previsões 
do art. 61 da CLT.

DESCONTO ASSISTENCIAL – SINDICATO PROFISSIONAL
RECOLHIMENTO DE DOIS DIAS: 10/01/2007 e 10/07/2007
Desconto de um dia de salário base, já reajustado, de cada empregado constante na folha de 
pagamento do mês de dezembro de 2006. O outro dia será descontado na folha de pagamento 
do mês de junho de 2007.

REPASSE E ENCARGOS
Os recolhimentos deverão ser repassados ao Sindicato Profissional até o quinto dia após o 
respectivo desconto. Em caso de não pagamento em tempo hábil, incidirá sobre os valores a 
multa de 10%, além da atualização monetária e juros de mora.

Empresas que possuírem mais de três até 100 empregados:

Contribuição obrigatória para custeio
das despesas do Sindicato Econômico:

1ª parcela – recolhimento até 31/03/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2007
2ª parcela – recolhimento até 30/04/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de março de 2007
3ª parcela – recolhimento até 31/05/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2007
4ª parcela – recolhimento até 30/06/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2007
5ª parcela – recolhimento até 31/07/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2007
6ª parcela – recolhimento até 31/08/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2007
7ª parcela – recolhimento até 30/09/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2007
8ª parcela – recolhimento até 31/10/07
1% a incidir sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2007

Empresas que possuírem mais de 100 empregados:

Serão oito parcelas
de 0,9% sobre a folha de pagamento bruta, limitado o teto de R$ 80,00 
por empregado. Segue o mesmo calendário das empresas com três a 100 
empregados (vide acima).

1ª parcela – recolhimento até 31/03/2007 – R$ 43,00 – parcela fixa.
2ª parcela – recolhimento até 30/04/2007 – R$ 43,00 – parcela fixa.

Empresas que não possuírem empregados ou com até três:

Obs.: Incidirá multa de 10%, além da atualização monetária e juros de 
mora, nos recolhimentos fora do prazo.

TABELA DE PROPORCIONALIDADE

Admissão  Percentual Admissão  Percentual
Novembro/2005 4%  Maio/2006 2%
Dezembro/2005 3,69%  Junho/2006 1,67%
Janeiro/2006 3,35%  Julho/2006 1,33%
Fevereiro/2006 3%  Agosto/2006 1%
Março/2006 2,67%  Setembro/2006 0,66%
Abril/2006 2,34%  Outubro/2006 0,33%

PROPORCIONALIDADE: Os empregados admitidos entre 1O de novembro de 2005 e 31 de 
outubro de 2006 terão seus salários alterados pelo único critério da tabela de escalonamento 
abaixo:

Calendário dos cursos 
da escola do Plástico 

A importância 
do PPRA

Confira acordo 
da CCT


