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 É com grande satisfação que co-
memoramos o aniversário de 
20 anos do Simplás. Neste mo-

mento de celebração, fazemos uma avaliação do 
nosso trabalho como entidade. Não poupamos 
esforços para proporcionar melhores condições 
de desenvolvimento aos associados e dissemi-
nar informações que alavancassem os seus 
negócios. Também, não medimos forças em ser 
porta-voz do setor junto aos governos na busca 
de incentivos para as empresas do setor. Duran-
te todos estes anos o sindicato sempre esteve 
voltado ao crescimento da indústria de terceira 
geração. Procuramos estar sempre comprome-
tidos com a nossa missão de atender às neces-
sidades das empresas associadas, trabalhando 
para manter com elas um canal direto e atuali-
zado, que abrange programas econômicos, polí-

ticos, tecnológicos e ambientais.
 Diante da certeza de estarmos no ca-
minho certo, cumprindo o nosso dever perante o 
segmento e perante os associados, temos a con-
vicção de que, na passagem desta data, só temos 
a agradecer. Agradecer à nossa diretoria, cons-
tituída de empresários com espírito associativo, 
que se envolvem no árduo trabalho de defender 
os interesses de toda a categoria. Agradecemos 
também às entidades do setor que, junto a nós, 
procuram o desenvolvimento de toda a cadeia 
produtiva do plástico. Agradeço aos colaborado-
res da casa que, através do trabalho, dedicam-se 
para o sucesso de todos os nossos projetos. E, 
agradeço de forma especial aos nossos associa-
dos, pela confiança e comprometimento, refleti-
dos no sucesso das realizações destes 20 anos.
 A todos, muito obrigado! E somente 
através da nossa união é que podemos vencer os 
desafios.

Orlando Marin
Presidente do Simplás

Presidentes do Simplás:
1989 - 1995  Sérgio Ítalo Webber
1995 - 2004  João Francisco Müller
2004 - em exercício Orlando Marin

 O   Sindicato das Indústrias de Material Plástico do 

Nordeste Gaúcho foi fundado em 1989, por re-

presentantes do segmento plástico que, diante da 

necessidade de uma entidade única que representasse os interes-

ses e contribuísse para o desenvolvimento das indústrias plásticas 

da região, uniram-se num mesmo objetivo.

 Para a fundação do Sindicato, foi criado um grupo de tra-

balho que estabeleceu as principais metas da entidade. Dessa for-

ma, as propostas de criação do Simplás foram as de apresentar 

diante das autoridades administrativas e judiciárias os interesses 

da categoria, realizar convenções e acordos de trabalho, eleger re-

presentantes da classe, estudar problemas que se relacionam com o segmento, entre outras.

 A partir deste grupo de trabalho e das propostas estabelecidas, foi criado um Estatuto Social. 

Estava fundado o Simplás, que contou com uma diretoria provisória até a eleição da primeira diretoria do 

Sindicato. 

 Desde então, o Simplás tem como missão atender às necessidades das empresas do setor plás-

tico associadas, oferecendo de forma ágil, um amplo e atualizado sistema de informações, abrangendo pro-

gramas econômicos, políticos, legais, tecnológicos e ambientes pertinentes, que resultam em rentabilidade 

e qualidade com a satisfação dos objetivos dos seus empreendedores.

Simplás comemora 
aniversário

Homenagem ao Simplás na reunião-almoço da CIC

Duas décadas 
de trabalho  
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C om o objetivo de proporcionar aos associados uma aproximação 

com o cenário internacional, promovendo oportunidades de 

negócios e visualizando novas tecnologias, o Simplás organiza 

desde 1990 missões empresariais a feiras do setor, do Brasil e do 

exterior.

A  busca por conhecimento tecnológico e de mercado também 

é proporcionada através da participação nas principais 

feiras do setor. Além disso, o Simplás tem a preocupação em 

estar o mais próximo possível dos seus associados.

Missões Empresariais 
abrem caminhos para 

novos negócios

Participação em 
feiras do setor

Feira K - Alemanha

Plast - Milão

Chinaplas

Interplast

Brasilplast
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 Como forma de homenagear pessoas 

físicas e/ou jurídicas que tenham se 

destacado em ações relacionadas 

ao desenvolvimento da indústria do Plástico na Região 

Nordeste Gaúcha, o Simplás criou o Mérito Plástico 

Pietro Zanella.

Os contemplados: 
Mérito Plástico 2002
Laurindo Balestro
Luiz Almir Maggi

Mérito Plástico 2003
Nilo Travi
Sérgio Ítalo Weber

Mérito Plástico 2004
Nelson Bazei
Vera Zatti

Mérito Plástico 2005
Renato Leonardelli
José Antonio Fernandes Martins

Mérito Plástico 2006
Copesul
Ademar José Simoni

Mérito Plástico 2008
Seibt Máquinas para Plástico Ltda.
Victor Borkoski

Sobre o troféu
O “Mérito Pietro Zanella” consta de uma peça 
artística, estilo troféu e um diploma, especialmente 
confeccionados para simbolizar o reconhecimento 
do SIMPLÁS a quem tenha contribuído para o 
desenvolvimento do setor plástico ou atividades 
a este relacionadas. O troféu é de mãos, que 
representam o trabalho pioneiro e criador, com 
pequenos grãos derramados, simbolizando 
as individualidades de cada empresa do setor 
que, assim como as resinas após o processo 
de transformação, se fundem para formar uma 
entidade única, representada pelo SIMPLÁS, que 
tem na união dos seus associados a sua força 
representativa.

Reconhecimento através do Mérito Plástico



 O  s encontros de trabalho do Simplás, realizados nas reuniões-janta, contam sempre com a grande presença dos 

associados. Os eventos, que abordam assuntos pertinentes ao segmento e à entidade, servem também como 

forma de confraternização entre os membros. 

Reuniões dos associados
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Promoção do conhecimento
A capacitação profissional técnica e organizacional sempre esteve 

incorporada nas ações do Sindicato. Através da promoção de um 

ambiente de busca pelo conhecimento, o Simplás realiza cursos de 

aperfeiçoamento, fóruns, seminários e palestras que, pela qualidade que 

apresentam, ganham repercussão nacional.
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Compromisso com os
interesses da categoria

C omo forma de qualificar ainda mais o setor, o Simplás 

atua fortemente na busca da qualificação da mão-de-

obra. Exemplo é o compromisso com as escolas de 

formação profissional como a ETFAR e Senai do Plástico Ca-

xias do Sul. 

 Atualmente, os esforços estão voltados à concretiza-

ção do Campus de Caxias do Sul do IFET - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. O objetivo da escola é tornar-

se um centro de excelência no setor plástico, metalmecânico 

e metalúrgico e deverá atender - com a formação profissional 

técnica e tecnológica - ao arranjo produtivo regional.

Apoio à formação 
profissional

 Sempre que necessário, o Simplás está presente. O 

Sindicato atua como porta-voz da categoria junto às 

autoridades governamentais, de nível municipal, estadual 

e federal, bem como participa das negociações que envolvem o segmento. 

Além disso, colabora com os poderes públicos como órgão consultivo no 

estudo e na solução de problemas relacionados ao setor plástico.

Inovação sempre foi uma 

característica do Simplás. 

O Sindicato foi uma das pri-

meiras entidades do Brasil 

a ter um site com domínio 

próprio. A criação do web 

site oficial inseriu a entida-

de na era digital, mantendo 

seus associados informa-

dos sobre suas ações e 

conquistas, além de 

fornecer através 

desta ferramenta, 

informações sobre 

o setor. 

Na era digital
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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 Marin 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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Um novo cenário de negócios

 Organizada e promovida pelo Simplás, a Plastech 
Brasil - Feira de Tecnologias para Termoplásticos 
e Termofixos, Moldes e Equipamentos, já é 

considerada uma das principais feiras do segmento na América 
Latina. A segunda edição, realizada este ano, contou com um 
crescimento de 40% em relação à primeira edição. Em 2007 
foram 150 expositores e 13 mil visitantes. Já neste ano foram 

220 expositores e 18 mil visitantes. Para 2011, com data 
definida de 23 a 26 de agosto, a expectativa é de crescimento 
de 60%. 
 O evento reúne empresários, técnicos, administradores, 
estudantes e entidades de classe de todo o Brasil e do exterior, 
ligados ao setor, objetivando expansão comercial, pesquisa e 
aperfeiçoamento tecnológico.

Caxias do Sul • RS
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