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 A cada final de ano renovamos es-
peranças. Olhamos para o passa-
do e projetamos o futuro. Conta-

bilizamos ações desenvolvidas e planejamos novas 
realizações. É a disposição para novas conquistas 
que nos impulsiona a vencer obstáculos. Em nos-
sa missão de representar mais de 400 indústrias 
do setor plástico deparamo-nos com dificuldades, 
só superadas graças ao apoio de nossos asso-
ciados. Neste ano promovemos encontros cada 
vez mais produtivos da entidade com seu quadro 
associativo. Junto com o Sebrae-RS oferecemos 
o Programa de Capacitação para Empresas do 
Simplás, que está em andamento e cujo objetivo é 
promover o desenvolvimento e melhoria efetiva na 
gestão, proporcionando o acesso a novas tecno-
logias, melhorando e otimizando o fornecimento 
de produtos e serviços, resultando no aumento 

da qualidade, produtividade e competitividade. 
Promovemos o Seminário Internacional sobre 
Competência Global em Compostos de Madeira 
e Plástico, reunindo em Caxias do Sul as maiores 
autoridades no assunto.  Estivemos presentes na 
Argenplás (Buenos Aires), Plastshow (São Paulo), 
Interplast (Joinville) e Fiema (Bento Gonçalves), 
divulgando as competências das indústrias da re-
gião e promovendo a Plastech Brasil 2009. Am-
pliamos nossa participação direta em entidades 
como a Fiergs e Abiplast, abrindo espaços para a 
defesa dos interesses dos nossos associados.
 Esperamos que, já nos primeiros meses 
do novo ano, a economia mundial se recupere 
trazendo de volta a normalidade aos negócios e, 
consequentemente, maior tranquilidade para o 
setor industrial como um todo e do plástico em 
especial.

Orlando Marin
Presidente do Simplás

Braskem abre as portas
para a imprensa

Simplás realiza coletiva para apresentar
a Plastech Brasil 2009

Em agosto, o SIMPLÁS - Sindicato das Indústrias de 

Material Plástico do Nordeste Gaúcho, promoveu à 

imprensa de Caxias do Sul e região uma visita à Braskem 

- Petroquímica Brasileira de Classe Mundial, situada em 

Triunfo. O objetivo do evento foi sensibilizar a imprensa para 

uma ótica favorável ao setor plástico. Na oportunidade, os 

jornalistas receberam equipamentos de segurança e pu-

deram conhecer toda a cadeia produtiva da petroquímica 

e do plástico, através de uma visita técnica, acompanhada 

por instrutores.

O  Simplás realizou em outubro um café-da-manhã para apresentar à 

imprensa a segunda edição da Plastech Brasil, que acontece de 28 

a 31 de julho de 2009, em Caxias do Sul, e contou com a presença de 

jornalistas de cidade, região e imprensa especializada no setor plástico. 

 Na oportunidade, o presidente do Simplás, Orlando Marin, afir-

mou que a expectativa é de que 400 marcas sejam expostas na segunda 

edição da feira, que conta com o apoio do Simplavi e Sinplast/RS, e de 

importantes entidades nacionais como a Abiplast, Abief, Abmaco, Abi-

maq e Siresp. Além da importância para o setor, Marin, que também é 

presidente da Plastech, colocou que Caxias representa 6% do PIB do es-

tado no setor. “A procura pela Plastech está cada vez maior, e não só por 

empresas do plástico, mas de todos os segmentos. Também aumentou 

a participação de indústrias de extrusoras e injeção”, frisou ele.

 O presidente aproveitou o evento para apontar as melhorias 

para a próxima edição, como a infra-estrutura ampliada e melhorada 

nos Pavilhões da Festa da Uva, onde ocupará o Pavilhão 1 e o Novo 

Centro de Eventos.
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Em junho, foi realizada pelo Simplás, em Farroupilha, uma reunião-janta com convidados 

e associados da entidade. O objetivo do encontro foi aproximar os laços com as oito 

cidades que compõem a base territorial do Sindicato, explicou o presidente do Simplás, Or-

lando Marin. Estiveram presentes no evento autoridades, como Bolívar Pasqual, Prefeito de 

Farroupilha, Silvio Chies, Secretário Municipal de Farroupilha, Antônio Masignan, presidente 

do Simplavi, Rafael Tregan-

sin, presidente do Sindus-

con Caxias do Sul, André 

Nunes, representante da 

Assessoria Econômica da 

Fiergs, Celso Ferrarini, di-

retor da Etfar/UCS, José 

Luís Moscon, representan-

te do Sebrae Caxias do Sul, 

e Saul Devenz, diretor do 

Senai Caxias do Sul. 

O  Simplás esteve presente, com um es-

tande institucional, na Interplast - Feira 

e Congresso de Integração da Tecnologia e 

do Plástico, realizada em Joinville, Santa Ca-

tarina, de 25 a 29 de agosto de 2008. O Sin-

dicato organizou uma comitiva de empresá-

rios do setor para visitar a feira. Dois ônibus 

especiais levaram empresários ligados ao 

Simplás a Joinville para visitar a feira. Além 

de promover as suas ações e de seus asso-

ciados, o Simplás divulgou a segunda edição 

da Plastech Brasil, que irá acontecer de 28 a 

31 de julho de 2009, em Caxias do Sul, RS.

Dia 3 de novembro realizou-se mais uma reunião-

janta do Simplás, no restaurante da CIC de Caxias 

do Sul, estando presentes diretoria, associados e convi-

dados da entidade. Entre os convidados estavam Ruben 

Walter Grans e Vicente Reckwigel, superintendente e 

gerente de conta pessoa-jurídica da Caixa Econômica Fe-

deral, respectivamente.

 Nilson Gastaldo Guerra, advogado e consultor 

falou sobre o sistema de notas fiscais que passa a ser exi-

gido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande 

Sul. “A implantação deste sistema eletrônico se dará de 

forma gradativa, e alguns ramos da área plástica poderão 

ser afetados a partir do dia primeiro de dezembro deste 

ano”, explica. Nilson apresentou alguns benefícios do siste-

ma de nota fiscal eletrônica, como o combate à fraude e à 

sonegação de impostos, a diminuição de tempos nas adua-

nas, a simplificação no registro das informações obrigató-

rias ao Governo Estadual e a redução de custos do proces-

so, tanto para empresa, quanto para o Governo. Também 

apontou alguns problemas, como falhas na conexão com 

o sistema da Fazenda, altos custos para implantação da 

rede de interligação e o problema que a Internet significa 

em todo o país. “Mesmo assim, o sistema segue seguro 

e prático para a maioria dos usuários, o que convence a 

todos da totalização dos segmentos da indústria que farão 

parte do projeto nos próximos meses”, afirma Guerra. 

 Durante a reunião, também foi informado, pelo 

presidente do Simplás, Orlando Marin, sobre a Assembléia 

Geral Extraordinária, realizada na mesma data e que tra-

tou da negociação coletiva com o sindicato profissional.

Reunião-janta de junho
reúne associados em Farroupilha

Simplás: presente nos
maiores eventos do setor

Reunião-janta de novembro 
traz o novo sistema

eletrônico de nota fiscal
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 No dia 25 de novem-

bro, o SIMPLÁS or-

ganizou o “Seminá-

rio Internacional sobre Competência 

Global em Compostos de Madeira e 

Plástico” para apresentar as novas 

tecnologias dos compostos de madei-

ra e plástico, o WPC. O evento realiza-

do no Royal Personal Hotel, em Caxias 

do Sul, reuniu mais de 300 pessoas, 

entre associados do Sindicato, em-

presários, estudantes, professores, 

técnicos ligados ao setor plástico 

e demais interessados no assunto. 

Também contou com a presença de 

autoridades, como o presidente do 

Sindicato da Região dos Vinhedos 

(Simplavi), Antonio Masignan, o pre-

sidente do Sindimadeira RS, Serafim 

Quissini, o Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Econômico, Paulo 

Dahmer, e representantes da UCS, 

Senai e Etfar.

 Foram oito palestrantes re-

presentando empresas nacionais e 

internacionais que explicaram o que é 

a nova tecnologia WPC, suas aplica-

ções, matérias-primas, equipamentos 

e processos. Quatro palestras foram 

realizadas na parte da manhã e as 

outras quatro, na tarde, todas com 

tradução simultânea.

Daniel Mathias, 
Cincinnati Extrusion 

de Viena - Áustria: 
Apresentou “Tendências 

de Mercado e Produtos 

em WPC”, especialmente 

as diferenças entre os 

mercados americano, 

europeu e japonês, e 

sobre as máquinas de 

extrusão da Cincinnati, 

bem como o processo de 

WPC.

O que é o Wood Plastic Composite - WPC?
Os compostos plásticos de madeira combinam fibras naturais, 
termoplásticas e de tecnologia de processamento plástico. Essa 
tecnologia resulta em um novo produto com novas propriedades, 
sendo hoje um dos segmentos com mais rápido crescimento dentro 
da indústria de plásticos. A indústria madeireira também tem a 
oportunidade de ingressar no segmento petroquímico por meio 
dessa inovação tecnológica conquistada pelas indústrias de extrusão. 
O resultado final da mistura de madeira e plástico pode ser usado 
para fabricação de produtos de design externo e interno, como 
rodapés, cadeiras, decks, corrimãos, etc. São produtos inovadores 
com propriedades ímpares e uma produção 100% isenta de perdas, 
já que são materiais de fontes recicláveis (plásticos) e renováveis 
(madeira), pensando em sustentabilidade e no meio ambiente.

Seminário Internacional sobre WPC reúne 
mais de 300 pessoas em Caxias do Sul
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Dra. Irmgard Bergmann, Kompetenzzentrum Holz GmbH: Falou sobre as “Maté-

rias-primas de qualidade para a extrusão em WPC: considerações básicas”, como 

a casca de arroz e cana-de-açúcar, da questão da durabilidade e das misturas de 

madeira com PVC, PP e PE, entre outros tipos de plástico.

David Torrents, da Plasmec - Itália: 
Apresentou “Tecnologia Avançada de 

mistura de WPC”, utilizadas por má-

quinas e ferramentas, e explicou como 

esses equipamentos funcionam, de-

pendendo do material que vai ser utili-

zado e o tipo de processo desejado. 

Dr. Erwin Krumböck, do Grupo GRUBER & CO 
Extrusion, e Daniel Mathias, da Cincinnati: Os 

palestrantes trouxeram a exposição “Maqui-

nário para extrusão de perfil WPC”. Dr. Erwin 

apresentou o grupo GRUBER e se aprofundou 

na questão do WPC, como máquinas para ex-

trusão e aplicações típicas, como os decks. Já 

Mathias falou sobre as máquinas, os processos 

de produção, onde se busca qualidade e preço 

acessível, por meio de uma mistura perfeita. 

David Martin Clemesha, da Quattor: Expli-

cou as propriedades e aplicações do WPC e 

as diferenças que podem existir na escolha 

dos plásticos e madeiras para a composição 

com a palestra “Compósitos reforçados com 

fibras naturais: propriedades e aplicações”. 

Também apontou que um dos desafios do 

composto é a diminuição do peso do produto, 

indicando que o caminho do WPC é focar na 

sustentabilidade, no ecologicamente correto 

e no mercado competitivo. 

Antonio Rodolfo Jr., da Braskem - São Paulo: 
Trouxe a palestra “PVC reforçado com woodfiber, 

aplicação e tecnologia”, apontando as vantagens 

do PVC como matriz para o WPC, já que torna o 

produto menos inflamável, mais resistente e tam-

bém porque o próprio PVC já vem substituindo a 

madeira em muitas situações. 

Felipe Medeiros, da Solvay Indupa do Bra-
sil: Reforçou na questão do PCV grau de 

madeira, explicando as vantagens na manu-

tenção da cor devido à resistência do PVC 

aos raios ultra-violeta e à facilidade de se 

aplicar à madeira, através da palestra “No-

vos compostos de PVC em grau madeira”. 

Alceu Lalli, da Pallmann - Alemanha: Falou sobre a “Pre-

paração da madeira para a indústria de madeira plástica 

Composite”, explicando os processos das máquinas de 

extrusão para WPC da Pallmann e as formas como as 

madeiras são recolhidas para o processo (toras, cavacos, 

serrarias). Ressaltou que os pinos, bastante trabalhados 

no Rio Grande do Sul, têm excelentes propriedades para 

os compostos. 

www.simplas.com.br
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O SIMPLÁS - Sindicato das Indústrias de Material Plás-

tico do Nordeste Gaúcho, promoveu a entrega do 

Troféu Mérito Plástico Pietro Zanella ao empresário 

Victor Borkoski, da Saviplast Indústria de Plásticos Ltda. de 

Caxias do Sul, e à Seibt Máquinas para Plásticos Ltda., de 

Nova Petrópolis. O jantar de solenidade aconteceu no dia 22 

de agosto na CIC de Caxias do Sul e contou com a presença de 

diversas autoridades da cidade.

  O objetivo deste mérito é homenagear pessoas físi-

cas e/ou jurídicas que tenham se destacado em ações relacio-

nadas ao desenvolvimento da indústria do Plástico na Região 

Nordeste Gaúcha, promoção dos valores humanos ligados a 

suas atividades e preservação do meio ambiente.

Entrega do Mérito 
Pietro Zanella 

Aniversário do Simplás

Homenagem 
Na mesma oportunidade, o Simplás completou 19 anos como entidade. 

O aniversário foi comemorado com bolo e parabéns ao Sindicato. 

Durante a solenidade, a esposa de Pietro Zanella, pioneiro da indús-

tria do plástico no Estado, Dona Maria Zanella, foi homenageada. 

Sua filha, Maria Merotto, também estava presente na entrega das 

flores à esposa de quem deu nome ao troféu do Mérito.
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 O  Simplás realizou no dia 28 de novembro, no Hotel Samuara, em Caxias do 

Sul, sua tradicional janta de final de ano. O encontro reuniu aproximada-

mente 300 pessoas entre associados e convidados especiais, como expo-

sitores da Plastech, fornecedores e representantes de outras entidades. O objetivo era de 

confraternização e encontro de Natal. O presidente do Simplás, Orlando Marin, e os vices, 

Remo Boff e David Furlanetto, fizeram um breve discurso agradecendo a presença de todos. 

Após o jantar, preparado pelo Restaurante Giardino, teve apresentação de Fabiano Feltrin, 

cover do Elvis Presley, sucesso entre os convidados. E a noite encerrou com um baile ao som 

do conjunto de Beto Valduga.

O encontrou 
organizado pelo 

Simplás reuniu cerca 
de 300 pessoas 

entre associados e 
convidados

Confraternização
entre associados
e Sindicato
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 Foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho 
2008-2009 entre os Sindicatos dos Traba-
lhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêu-

ticas e de Material Plástico de Caxias do Sul e o Sindicato 

das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho. A 
concordata se refere à data base de 1º de novembro de 
2008, relativa à base territorial de Caxias do Sul, Farroupi-
lha, Flores da Cunha, Garibaldi e São Marcos.

Resumo: VARIAÇÃO SALARIAL:
Os funcionários admitidos até 1º de novembro de 2006 
receberão uma variação salarial para efeitos de revisão de 
dissídio coletivo, correspondente ao percentual de 8,65% 
(oito vírgula sessenta e cinco por cento), a incidir sobre os 
salários resultantes da convenção coletiva anterior.

Empresas com um quadro de três até 100 empregados:

Contribuição obrigatória para custeio
das despesas do Sindicato Econômico:

Recolherão oito parcelas de 1% sobre as folhas de pagamento 
bruta dos meses de fevereiro a setembro de 2009, sendo que 
o recolhimento deverá se processar até o último dia útil do mês 
subsequente 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$ 92 
por empregado. Segue o mesmo calendário mensal das empresas 
com três a 100 funcionários.

Recolherão duas parcelas fixas de R$ 50, com vencimentos em 31 de 
março e 30 de abril de 2009.

Empresas com um quadro de até três empregados:

Obs.: Indiciará multa de 10%, além da atualização monetária e juros de 
mora, nos recolhimentos atrasados.

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 integradas da categoria econômica toda a legislação aplicável 
de 1º de novembro de 2007 a 31 de outubro de 2008, incluindo todos os diplomas 
legais pertinentes à política salarial do aludido período aplicáveis até o mês de novem-
bro de 2008, ficando estipulado que o salário resultante da aplicação dos percentuais 
previstos formará base para eventual procedimento coletivo futuro revisional.

COMPENSAÇÃO: Os aumentos concedidos entre 1º de novembro de 2007 e 31 
de outubro de 2008 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 2008 e na vigência do 
presente, poderão ser utilizados como antecipações e servirão para compensação em 
procedimento coletivo futuro.

NORMATIVO: O salário normativo efetivo será de R$563,20 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$510,40.

TABELA DE PROPORCIONALIDADE

Admissão  Percentual Admissão  Percentual
Novembro/ 2007 8,65%  Maio/ 2008 4,33%
Dezembro/ 2007 7,93%  Junho/ 2008 3,60%
Janeiro/ 2008 7,21%  Julho/ 2008 2,88%
Fevereiro/ 2008 6,49%  Agosto/ 2008 2,16%
Março/ 2008 5,77%  Setembro/ 2008 1,44%
Abril/ 2008 5,05%  Outubro/2008 0,72%

PROPORCIONALIDADE: Os empregados admitidos entre 1º de novembro de 2007 
e 31 de outubro de 2008 terão seus salários alterados pelo único critério da tabela 
de escalonamento abaixo:

DESCONTO ASSISTENCIAL – SINDICATO PROFISSIONAL
RECOLHIMENTO DE DOIS DIAS: Serão descontados dois dias de salário, já 
reajustados, de cada funcionário, sendo que um descontado sobre o salário-
base percebido no mês de dezembro de 2008 e o outro será descontado 
sobre o salário-base do mês de julho de 2009.

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

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
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