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Confraternização reúne
    a grande família Simplás

SENAI do Plástico
forma primeira turma

Unidade do CEFET está prevista 
para este ano em Caxias do Sul
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 Apesar da forte pressão da con-
corrência externa no mercado 
de produtos transformados, o 

ano de 2007 foi marcado por avanços signifi-
cativos para o setor plástico.
 No Rio Grande do Sul, as mudanças 
ocorridas na composição acionária de empre-
sas do Pólo de Triunfo desenhou um novo ce-
nário, com reflexos diretos nas indústrias de 3ª 
geração, que esperam por novos investimentos 
nas plantas petroquímicas.  O setor também 
deu mostras da sua pujança com a expressiva 
participação e os resultados altamente positi-
vos da Plastech Brasil, a feira técnica realizada 
pelo Simplás, que aconteceu em Caxias do Sul 
no mês de julho.

 No segundo semestre o mercado já 
dava os primeiros sinais de aquecimento, com 
o desempenho geral da economia apontando 
para índices de crescimento.
 Por estar presente nos mais diversos 
segmentos industriais o setor plástico acabou 
acompanhando o mesmo ritmo. Entretanto, 
embora o crescimento de 7,1% registrado 
pela Abiplast no consumo aparente de trans-
formados plásticos, em 2007, o faturamento 
e a lucratividade das empresas do setor não 
acompanhou essa evolução. Diante da perspec-
tiva do consumo manter-se em alta, espera-se 
que em 2008 as empresas do setor possam 
também recuperar os níveis de rentabilidade 
já obtidos em períodos até menos aquecidos, 
o que permitiria maiores investimentos na mo-
dernização do parque fabril e a oferta de mais 
postos de trabalho.

Presidente:  Orlando Marin

Vice-presidente:  Remo João Boff
  David Furlanetto

Secretários: David Pistorello
  Lourenço Stangherlin

Tesoureiros: Nestor José Travi
  Ivonir Bertollo

Diretores:
Ricardo Pólo, Josemar Boeira Martins, Victor Borkoski,

Janaína Miotti, Arnaldino Broliatto,
Jaime Lorandi, Gelson de Oliveira

Conselho Fiscal:
Renato D. Zucco, Eugênio Razzera, Ademar J. Simoni,
Jorge Vicenzi, Fábio A. Bazei, Moacir Bisi

Representantes junto à Federação:
Titulares: Orlando Marim e João Francisco Müller
Suplentes: Remo Boff e David Furlanetto

Departamento Administrativo:
Luiz Triches dos Reis, Rosangela Schmit e Débora Corrêa

Expediente

Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 -  B. Jardim América - Caxias do Sul / RS
Fone: (54) 3228.2422   /   Fax: (54) 3228.2090  /  simplas@simplas.com.br

www.simplas.com.br 

Orlando Marin
Presidente do Simplás

:: Reunião-janta ::

:: Panizzon comemora
20 anos de fundação com 
a conquista da ISO 9001 ::

No  ano em que comemora 20 anos da 

sua fundação, a Panizzon Indústria e 

Comércio de Plásticos Ltda. recebeu como 

presente a conquista da ISO 9001:2000. A 

certificação pela DNV – Det Norske Veritas se 

deu pela concordância dentro das normas téc-

nicas do desenvolvimento de projeto e fabrica-

ção de tampas, cápsulas e frascos plásticos 

para bebidas, alimentos, produtos químicos e 

produtos para limpeza, além de produção de 

embalagem para garrafões. 

No dia 17 de março, na CIC de Caxias do Sul, foi realizada a primeira reunião-janta de 

2008 dos associados do Simplás. Na oportunidade vários temas de interesse fo-

ram tratados: o Coordenador da Comissão de Relações Trabalhistas do Simplás, César 

Carrard, apresentou o relatório dos indicadores de RH do setor plástico relativos ao ano 

de 2007; a Diretora do CEFET de Bento Gonçalves, professora Cláudia Schiedeck Soa-

res de Souza, fez uma apresentação da estrutura da escola de Bento Gonçalves e falou 

sobre a unidade a ser implantada em 

Caxias do Sul. Também foram anun-

ciadas três novas empresas que se 

associaram ao Simplás: Limer Políme-

ros, Gap Representações e Assesso-

ria e Tecfar Representações Comer-

ciais. Além disso, a assessoria jurídica 

do Sindicato abordou os impactos da 

Lei nº 11.430/06 e comentou impac-

tos da Convenção da OIT.
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 O  presidente Orlando Marin participou no dia 23 de 

fevereiro, na praia de Atlântida, de evento realiza-

do pela Brasken Petroquímica Brasileira de Classe 

Mundial. O encontro reuniu dirigentes das indústrias de empresas 

do Pólo e entidades que representam indústrias de transformação.

 O Simplás esteve presente na Festa 

Nacional da Uva 2008, que acon-

teceu de 21 de fevereiro a 9 de março. Partici-

param do stand coletivo amplo e moderno, que 

ocupou uma área de 100m², as empresas Anodi-

lar, Boeira, Cinquetti, Dzainer, JR Oliveira, Mapro 

e Martiplast, além do espaço que foi reservado 

para divulgação da Plastech Brasil 2009.

 O  s associados ao Simplás agora contam com condições espe-

ciais para a realização de cursos de pós-graduação MBA da 

Fundação Getúlio Vargas. Os cursos oferecidos são: MBA em Gestão Empre-

sarial, MBA em Marketing, MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacio-

nais e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria.

 As empresas que já usufruiram do benefício foram Cinquetti, Ano-

dilar, Linpac, Pisani, Multinova, Tabone, Reality, Daviplast e Plastiline. Dessas 

oito empresas, 12 alunos já estão inscritos para os cursos de 2008.

 O   Simplás realizou, em parceria com o SEBRAE 

Serra Gaúcha, no dia 10 de abril, quinta-feira, 

na CIC, a “Apresentação do Projeto de Capacitação das Em-

presas Associadas ao Simplás”. O evento objetivou apresentar 

às empresas associadas, soluções que promovam o desenvol-

vimento e melhoria efetiva na gestão, proporcionando o acesso 

a novas tecnologias, melhorando e otimizando o fornecimento 

de produtos e serviços, resultando no aumento da qualidade, 

produtividade e competitividade.

Brasken reúne 
lideranças do setor

Jorge Cardoso, presidente do Sinplast; Orlando Marin, 
presidente do Simplás; Frank Alcântara, diretor de 
marketing institucional da Braskem; e João Ruy Freire, 
marketing da Copesul.

Simplás presente
na Festa da Uva 

2008

Participação em feiras 

Qualificação Capacitação

 Durante este ano, o Simplás estará 

presente com stand ou represen-

tado por missões empresariais de seus associa-

dos nas principais feiras do setor: 

Argenplas 25 a 29 de março - Buenos Aires, Argentina (stand e missão)

Plastshow 06 a 08 de maio - São Paulo (stand e missão)

Interplast  25 a 29 de agosto - Joinville, Santa Catarina (stand e missão)

Foto: Divulgação Brasken
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 O restaurante Giardino, do Hotel Samuara, foi palco da 

confraternização de final de ano dos associados do 

Simplás, que reuniu cerca de 300 pessoas. Organiza-

do por Maria Cristina Marin e Salete Boff, o evento contou com muita 

animação. O músico Luciano Cesa embalou a todos com músicas dan-

çantes e a presença do Papai Noel, que presenteou a todos com um 

bolinho de nata como lembrança, garantiu a descontração. Durante a 

festa também, o diretor da MAPRO, Orlando Pellin, recebeu uma home-

nagem do Sindicato pelo aniversário de 40 anos da empresa.

Confraternização
reúne associados
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 Caxias do Sul irá contar com uma unidade de en-

sino descentralizada do Centro Federal de Edu-

cação Tecnológica de Bento Gonçalves - CEFET 

- BG. A previsão é de que este ano já iniciem as obras da escola 

técnica, que terá como objetivo tornar-se um centro de exce-

lência no setor plástico, metalmecânico e metalúrgico e deverá 

atender - com a formação profissional técnica e tecnológica - ao 

arranjo produtivo regional.

 Segundo a professora Cláudia Schiedeck Soares de 

Souza, diretora do CEFET - BG, a previsão é de que as licitações 

para o projeto arquitetônico da escola já aconteçam no final do 

mês de março. “Estamos definindo os cursos que serão ofereci-

dos junto aos sindicatos dos setores. Após iremos realizar uma 

audiência pública e a grade curricular já estará pronta”, diz ela. A 

professora ainda explica que a área já foi apontada pela Prefeitu-

ra Municipal e o Prefeito José Ivo Sartori aguarda a manifestação 

oficial do MEC para dar encaminhamento à Câmara Municipal do 

projeto de doação.

 O Governo Federal já destinou R$ 3 milhões e meio 

para a construção da escola. A estimativa é de que o prédio ocu-

pe uma área de 5.000m². Os sindicatos deverão colaborar com 

recursos para a viabilização dos laboratórios. A previsão é aten-

der inicialmente 400 alunos e contar com um corpo docente de 

30 professores concursados e 40 técnicos administrativos.

Início das 
obras do 
Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica 
está previsto 
para este ano

 O  Simplás formatou uma parceria com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - CAIXA-RS. O acordo permitirá 

às empresas associadas apoio financeiro e assessoria técnica sobre o melhor enquadramento de seus projetos de investimentos 

em ampliação, reformas, móveis/utensílios, informatização, meio-ambiente, aquisição de máquinas/equipamentos e capital de giro.

 A CAIXA-RS ficará à disposição das empresas dois dias por mês, com atendimento direto na CIC, no subsolo, junto ao Sindimadeira - RS, 

no horário das 10h às 16h. Em maio as datas previstas são 9 e 23 e, em junho, 6 e 20, assim consecutivamente.

 O agendamento deve ser realizado no Simplás.

Parceria com CAIXA-RS

Curso técnico específico para o setor plástico

 Apesar da grade curricular da escola técnica ainda não 

estar definida, a diretora do CEFET - BG afirma que com 

certeza um curso específico para o setor plástico deverá ser ofereci-

do. “Ainda não sabemos qual o curso técnico, mas com certeza um 

atenderá especificamente este setor”, salienta ela. Cláudia também 

garante que há a intenção de trabalhar cursos que tenham uma in-

terface com outros setores industriais. “Hoje há uma demanda muito 

grande de mão-de-obra qualificada e a nossa intenção é qualificar pro-

fissionais para ocuparem essa lacuna no mercado de trabalho’, con-

clui a professora.

Foto: Arquivo CEFET - BG
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 O  Simplás realizou no final do ano passado, no 

dia 5 de novembro, nas dependências da 

CIC, a última reunião-janta de 2007. O even-

to contou com a presença de representantes da diretoria, 

associados e convidados.

 A Agência de Educação Profissio-

nal Senai do Plástico formou no 

dia 19 de dezembro de 2007 a sua primeira 

turma. Foram 39 alunos que concluíram o 

curso de preparador de máquinas injetoras e 

extrusoras de plásticos. O objetivo do Senai do 

Plástico é o de qualificar mão-de-obra para a 

área do plástico, tendo como foco principal o 

chão de fábrica. Para isso, os alunos, durante 

o curso, receberam aulas práticas nas oficinas, 

preparando e operando os diversos tipos de 

maquinário de transformação de plástico.

SENAI do Plástico
forma primeira turma 

 Na abertura, foi proferida a palestra “Alternativas só-

cio-ambientais para os plásticos pós-consumo”, ministrada pelo 

representante do Instituto Plastivida, Alexandre Endres. O pales-

trante esclareceu dúvidas e deixou bem claro aos presentes que 

as petroquímicas não apóiam os projetos que se referem ao plás-

tico oxi-biodegradável. Após a explanação, o presidente Orlando 

Marin informou aos presentes que o sindicato irá prestar escla-

recimentos às empresas que possuírem dúvidas em relação ao 

uso deste novo aditivo aos plástico, seja através de arquivos ou 

ainda de consultoria, recomendando um maior envolvimento das 

empresas associadas com projetos de educação ambiental, prin-

cipalmente aqueles que têm apoio da Plastivida, que tem liderado 

iniciativas educacionais para o aumento da coleta seletiva e reci-

clagem dos plásticos. 

Foto: Divulgação SENAI

Plastivida 
participa de 
Reunião-janta
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 Foi firmada a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2007-2008 entre os 
Sindicatos dos Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Mate-
rial Plástico de Caxias do Sul e o Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaú-
cho. A convenção se refere à data base de 1º de 
novembro de 2007, relativa à base territorial de 
Caxias do Sul, Coronel Pilar, Farroupilha, Flores 
da Cunha, Garibaldi, Nova Pádua, São Marcos e 
Vale Real.

Resumo: VARIAÇÃO SALARIAL:
Os funcionários admitidos até 1º de novembro de 2006 rece-
berão uma variação salarial para efeitos de revisão de dissídio 
coletivo, correspondente ao percentual de 6,20% (seis vírgula 
vinte por cento), a incidir sobre os salários resultantes da con-
venção coletiva anterior.

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 perceber, por força do ora estabelecido, salário superior ao daquele.

APLICAÇÃO: Com a concessão das variações já mencionadas, fica integralmente cum-
prida pelas empresas integrantes da categoria econômica toda a legislação aplicável 
de 1º de novembro de 2006 a 31 de outubro de 2007, incluindo todos os diplomas 
legais pertinentes à política salarial do aludido período aplicáveis até o mês de novem-
bro de 2007, ficando estipulado que o salário resultante da aplicação dos percentuais 
previstos formarão base para eventual procedimento coletivo futuro revisional.

COMPENSAÇÃO: Os aumentos concedidos entre 1º de novembro de 2006 e 31 
de outubro de 2007 poderão ser utilizados para compensação com as variações 
previstas.

ANTECIPAÇÕES: Os aumentos espontâneos ou coercitivos, com exceção dos conce-
didos neste acordo, praticados a partir de 1º de novembro de 2007 e na vigência do 
presente, poderão ser utilizados como antecipações.

NORMATIVO: O salário normativo efetivo será de R$ 517,00 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$ 468,60.

INCLUSÃO DE CLáUSULA – GESTANTE: A empregada que, quando demitida, julgar 
estar em estado gravídico, deverá, mediante assistência do Sindicato Profissional, 
apresentar-se à empregadora, para ser readmitida, se for o caso, até o prazo máximo 
de 90 dias, contados da data da concessão do aviso prévio, sob pena de nada mais 
poder postular, entendendo-se a garantia de emprego inexistente se não efetivada a 
apresentação no prazo máximo antes previsto.

Empresas com um quadro de três até 100 empregados:

Contribuição obrigatória para custeio
das despesas do Sindicato Econômico:

Recolherão oito parcelas de 1% cada, sobre as folhas de 
pagamento bruta dos meses de fevereiro, março, abril, maio, 
junho, julho, agosto e setembro de 2008, sendo que o recolhimento 
deverá se processar até o último dia útil do mês subseqüente ao 
do respectivo desconto.

Empresas com um quadro de mais de 100 empregados:

Recolherão oito parcelas de 0,9% cada, limitado ao teto de R$ 
85,00 por empregado. Segue o mesmo calendário mensal das 
empresas com três a 100 funcionários. (vide acima)

Recolherão duas parcelas fixas de R$ 46,00, com vencimentos em 31 de 
março e 30 de abril de 2008.

Empresas com um quadro de até três empregados:

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/2006 6,20%  Maio/2007 3,10%
Dezembro/2006 5,68%  Junho/2007 2,58%
Janeiro/2007 5,17%  Julho/2007 2,07%
Fevereiro/2007 4,65%  Agosto/2007 1,55%
Março/2007 4,13%  Setembro/2007 1,03%
Abril/2007 3,62%  Outubro/2007 0,52%

PROPORCIONALIDADE: Os empregados admitidos entre 1º de novembro de 2006 
e 31 de outubro de 2007 terão seus salários alterados pelo único critério da tabela 
de escalonamento abaixo:

DESCONTO ASSISTENCIAL – SINDICATO PROFISSIONAL
RECOLhIMENTO DE DOIS DIAS: Desconto de um dia de salário-base, já re-
ajustado, de cada funcionário constante na folha de pagamento do mês de 
dezembro de 2007 e junho de 2008.

REPASSE E ENCARGOS: Os recolhimentos deverão ser repassados ao Sindi-
cato 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. Contribuição obrigatória para cus-
teio das despesas do Sindicato Econômico.


