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 Chegamos ao final de mais um 
ano de trabalho, realizações, 
vitórias e perdas.

 Foi o ano de maior participação 
dos nossos associados junto a entidade. 
Estivemos sempre presentes nos momentos 
de discussão e debates na defesa dos 
nossos interesses, em especial aquelas 
que ameaçam nossa competitividade e 
sobrevivência como a temática de reduzir a 
jornada de trabalho no Brasil via decreto Lei.
 Absurdos como este não deram 
certo em país algum do mundo, e não será 
aqui que vai dar resultado.
 Nossa Plastech Brasil está 
consolidada como uma das maiores feiras 

do setor na América do Sul. Este resultado 
devemos a cada um de nossos associados, 
expositores, visitantes, imprensa e 
entidades em geral.
 Tivemos uma perda irrecuperável 
este ano. Nosso comandante Triches nos 
deixou. Um amigo, um profissional de alta 
competência, e um ser humano fantástico 
que está nos fazendo muito falta.
 Mas a vida continua, vamos 
continuar juntos, unidos, trabalhando 
para que 2010 seja melhor, com menos 
dificuldades e com mais resultados 
positivos.
 A todos, amigas e amigos, nosso 
muito obrigado em nome de toda a nossa 
diretoria e que estejamos sempre juntos, 
sob a bênção de Deus.

Orlando Marin
Presidente do Simplás

 No mês de outubro o Simplás perdeu um grande amigo 

e batalhador das causas do segmento plástico, como 

também de todo o empresariado caxiense. O advogado, 

jornalista e empresário, Luiz Triches dos Reis, diretor-executivo da casa, 

faleceu, deixando um sentimento de saudade em todos que com ele 

conviveram.

            Natural de Caxias do Sul, Triches sempre se destacou como 

elemento chave na organização do Simplás. Esteve presente em muitos 

dos momentos mais especiais da entidade. Sua marca ficou gravada 

na concepção, realização e consequente sucesso da Plastech Brasil; na 

inclusão do Simplás na era digital; nas inúmeras missões empresariais 

para visitar feiras no país e exterior e nos eventos comemorativos. 

Forte foi o seu empenho nos assuntos que tratavam dos interesses dos 

associados, apoio à formação profissional e promoção do conhecimento.

            Será sempre lembrado por sua paixão pela família e carinho 

praticado diariamente com aqueles do seu convívio pessoal e profissional. 

Mas principalmente, será lembrado pelo seu comprometimento e 

envolvimento em todas as ações em que estava inserido, durante os sete 

anos em que esteve à frente da administração do Sindicato.

Um grande amigo se foi 

Nossa homenagem
e reconhecimento serão eternos.    
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Plastech Brasil 2011 acontecerá
em agosto, com o apoio das principais 

entidades do setor

Segunda edição
superou expectativas 

 A Plastech Brasil 2011 acontecerá em novo 
mês, atendendo as expectativas das empresas 
expositoras e dos próprios visitantes. Será 

realizada de 23 a 26 de agosto de 2011.
 Organizada pelo Simplás, a 2ª edição da Plastech Brasil, 
antes mesmo de seu encerramento em 31 de julho, já contava 
novamente com o apoio incondicional dos dois sindicatos do 
segmento no Rio Grande do Sul - Sinplast/RS e Simplavi, para 
2011. E enfatizando o  excelente resultado do evento,  a Abiplast, 
Abief, Abmaco, Abimaq, Adirplast, Siresp e o INP - entidades 

representativas da cadeia petroquímica-plástica do país, 
renovaram sua participação como apoiadores. 
 A partir desta nova edição, a Abimei - Associação 
Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos 
Industriais estará presente na Plastech Brasil. Os associados 
destas entidades  contarão com descontos e condições especiais 
para a locação de espaços, que já estão sendo disponibilizados 
para 2011.  A  Fiergs, a CIC-Caxias e a Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul, da mesma forma, reiteraram seu apoio a esta 
iniciativa. 

 A Plastech Brasil 2009 foi um sucesso de público e 
negócios. De acordo com a pesquisa de satisfação realizada entre 
os mais de 200 expositores presentes, 100% dos que responderam, 
classificaram a feira como “muito boa - sucesso”, e já demonstraram 
interesse em renovar a parceria para 2011. Ainda segundo dados 
da pesquisa, houve um incremento médio de 30% nos negócios, 
resultado da participação nesta edição.
 Foram 18 mil visitantes totalizados nos quatro dias do evento. 
O resultado da pesquisa de satisfação aplicada aos visitantes reforçou 
o sucesso do evento. 100% dos que responderam, atribuíram nota 
quatro, numa escala de um a cinco, classificando a Plastech Brasil 
2009 como “muito boa”. Destes, 83% já registraram sua intenção de 
visitar a próxima edição, visto terem alcançado os principais objetivos 
de sua visita, quer seja quanto a ampliar relacionamentos comerciais 
ou conhecer novos fornecedores e produtos.
 Os resultados finais da pesquisa estão disponíveis para 
consulta no site:

Caxias do Sul • RS

Agosto
20112
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www.plastechbrasil.com.br

Informações:
+55 54 3228.1251 / 8135.1182

plastech@plastechbrasil.com.br
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 Aprimeira reunião-janta de 

2009, realizada no dia 

16 de março, na CIC de 

Caxias do Sul, contou com a presença do 

presidente da ABIPLAST, Merheg Cachum, que 

palestrou sobre o cenário atual do plástico e 

da petroquímica no Brasil. Na oportunidade, 

também estiveram presentes o Secretário 

Municipal do Desenvolvimento Econômico, 

Guilherme Sebben; Secretário Municipal do 

Planejamento, Paulo Dahmer; vice-presidente 

do SIMPLAVI de Bento Gonçalves, Antônio 

Masignan e o diretor do Senai, Prof. Saul 

Devenz.

 Além da palestra, o evento contou com 

a assinatura do Protocolo da intenção entre o 

Município de Caxias do Sul e o Simplás, para 

assessoramento na gestão da Usina Municipal 

de Beneficiamento de Plástico.

 Areunião-janta do mês de maio contou com mais de 20 empresas 

ligadas ao setor plástico de Farroupilha. O encontro contou com 

a presença do Prefeito Municipal de Farroupilha, Ademir Baretta; 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Silvio Chies; 

Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha, Nádia 

Emer Grasselli; Presidente do Simplás, Orlando Marin e representantes da diretoria 

do Sindicato.

 O evento objetivou tratar assuntos da categoria, além de realizar o sorteio 

das vitrines do estande coletivo da Plastech Brasil 2009. O estande foi viabilizado 

através da parceria das empresas com a Prefeitura Municipal de Farroupilha.

 Em junho, Gustavo 

Sampaio de Souza, Gerente de 

Marketing da Unidade de PP da 

Petroquímica Quattor, proferiu 

palestra sobre o Mercado 

Brasileiro de Resinas, durante 

a reunião-janta do Simplás, 

realizada na CIC de Caxias do 

Sul.

 Na ocasião, Christian 

Dihlmann, editor da Revista 

Ferramental e empresário, 

falou também como o setor de 

ferramentarias tem buscado 

cada vez mais utilizar a 

ferramenta do Planejamento 

Estratégico para traçar seus 

rumos.

Merheg Cachum palestrou na
reunião-janta de março

Reunião-janta de maio reuniu empresas 
do setor plástico de Farroupilha 

Quattor foi tema
da reunião-janta

de junho
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Em outubro, a última
reunião-janta de 2009

 No dia 26 de outubro, no Restaurante Tulipa nos 

Pavilhões da Festa da Uva, foi realizada a última 

reunião-janta deste ano. Na oportunidade, foram 

abordados vários temas importantes para o setor plástico.

 Um deles foi a apresentação do recém formado INES 

- Instituto Nacional de Engenharia de Superfícies. O professor Israel 

Baumvol, coordenador e pesquisador, explanou sobre o trabalho de 

desenvolvimento da pesquisa e domínio da nanotecnologia em geral e 

em especial, na área de polímeros. O Sindicato apoia este projeto por 

entender que esta pesquisa é muito importante para o segmento.

 A reunião-janta também contou com a presença dos alunos 

do Grupo de Jovens Pesquisadores do curso de Polímeros da UCS, 

onde o Simplás foi convidado a escolher o melhor trabalho. O Sindicato 

optou por premiar a todos pelo excelente conteúdo dos mesmos, o 

que possibilitou ao grupo apresentar as pesquisas no Congresso 

Brasileiro de Polímeros.

 O evento contou também com a presença do diretor da 

Maxiquim Assessoria de Mercado, João Luiz Zuñeda, que ministrou 

palestra sobre o mercado brasileiro de resinas termoplásticas em 

2009/2010, reflexos da crise econômica, tendências e desafios.

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul, Campus Caxias do Sul, contará no primeiro semestre de 2010, com a 

oferta do curso Técnico em Plástico. Serão oferecidas 30 vagas. Inicialmente, 

as aulas acontecerão em local provisório.

 O processo de instalação do IFET em Caxias do Sul está em fase de 

licitação da construção. O Campus será instalado na Rua Avelino Antônio de 

Souza, nº 1730, Bairro Nossa Senhora de Fátima. Além do curso da área de 

plásticos, serão oferecidos cursos técnicos em Administração (modalidade 

Jovens e Adultos - PROEJA) e Metalurgia, além de um curso de licenciatura.

Curso técnico em plástico será
ministrado pelo IFET RS

www.simplas.com.br



6

Simplás comemora 
20 anos

 O Simplás - Sindicato das Indústrias de 
Material Plástico do Nordeste Gaúcho 
comemorou no dia 24 de agosto, a 

passagem dos 20 anos da entidade. E para marcar a 
data, foi realizada uma reunião-almoço na CIC - Câmara 
de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, 
que contou com a palestra do presidente da Plastivida 
Instituto Socioambiental dos Plásticos, Francisco de Assis 
Esmeraldo. Esmeraldo palestrou sobre a importância dos 
plásticos na vida moderna. Entre os argumentos usados 
pelo engenheiro químico para promover a utilização 
ambientalmente correta do produto estão os de que todos 
os plásticos, sem exceção, são 100% recicláveis, além de 
competitivos e reutilizáveis.
 Durante o evento, Milton Corlatti, presidente da 
CIC de Caxias do Sul, entregou uma placa comemorativa 
ao presidente do Simplás, Orlando Marin. “Esta é uma justa 
homenagem”, disse Corlatti, fazendo reconhecimento ao 
trabalho do Sindicato. Orlando Marin agradeceu o mérito, 
estendendo o reconhecimento a toda a diretoria da 
entidade e à equipe interna da casa.
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Homenagem 

Aniversário reúne 
mais de 350 
pessoas em

jantar festivo

 A noite do aniversário de 20 anos foi marcada 
pela presença e alegria de mais de 350 pessoas 
no jantar festivo, realizado no Restaurante da 

Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Em 
seu discurso, Orlando Marin, presidente do Sindicato, salientou 
que chegar aos 20 anos é uma grande conquista. “Para nós do 
Simplás, chegarmos aos nossos 20 anos, mantendo vivo o nosso 
compromisso de vencer através da união de nossas pessoas é 
sem dúvida uma extraordinária conquista.”

 Na oportunidade, o Sindicato prestou homenagem aos 
ex-presidentes da entidade Sergio Weber e João Francisco Muller, 
pela coragem e visão que tiveram ao instituir o Simplás. “Todas as 
dificuldades foram sendo vencidas uma a uma, graças à qualidade 
de nossas pessoas, à participação de nossos associados, ao apoio 
de nossas entidades, à ajuda e envolvimento de nossa comunidade, 
mas principalmente ao empreendedorismo que caracteriza nossa 
região”, salientou Marin.

Durante a solenidade, a esposa de Pietro Zanella, 
pioneiro da indústria do plástico no Estado, Dona 

Maria Zanella, também recebeu homenagem
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Alunos 
da Rede 
Municipal
de Ensino 
são 
premiados

 No final do mês de outubro, o Simplás 

participou da cerimônia de premiação dos 

brinquedos feitos de resíduos recicláveis no 

2º Projeto Arte de Brincar Reciclando Valores. 

O Sindicato, como patrocinador do evento, 

entregou minisystems, laptops Ben 10 e 

mochilas Ben 10. Os professores orientadores 

ganharam presentes personalizados e, assim 

como os três primeiros lugares, receberam 

certificados. Os brinquedos classificados em 

primeiro, segundo e terceiro lugares em cada 

modalidade passarão a integrar o acervo do 

Museu do Lixo, nos Pavilhões da Festa da 

Uva. Cerca de 40 brinquedos criativos foram 

inscritos nesta edição do projeto.

 Segundo o diretor presidente 

da Codeca, Adiló Didomenico, o apoio do 

Simplás foi fundamental ao projeto, ao 

viabilizar os prêmios oferecidos. “A garotada 

cumpre o importante papel de multiplicar as 

informações sobre separação dos resíduos 

na escola, na família e na comunidade. Nos 

Projetos Consciência Ambiental da Codeca, 

os estudantes fazem isso com criatividade e 

determinação. O meio ambiente agradece.”

 Os projetos ambientais Consciência 

Ambiental e Arte de Brincar são uma parceria 

entre Codeca e Secretaria Municipal da 

Educação (SMED), com apoio das secretarias 

municipais do Meio Ambiente e Cultura, e 

patrocínio do Simplás.
Foto: Luiz Chaves
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 O XVII Encontro de Jovens Pesquisadores, 

realizado na UCS - Universidade de Caxias do 

Sul, de 21 a 29 de setembro, contou com a 

participação de 17 trabalhos apresentados da área de polímeros. 

O Simplás, responsável pela premiação do melhor trabalho, 

julgou ideal premiar o Núcleo de Tecnologia e Processamento de 

Materiais Poliméricos da UCS, pelos trabalhos de todos os alunos. 

Desta forma, e dobrando o valor da premiação, possibilitou o 

deslocamento destes alunos até Foz do Iguaçú, onde se realizou 

o maior Congresso de Polímeros do país - o 10º Congresso 

Brasileiro de Polímeros.

 Segundo a coordenadora do curso de Tecnologia de 

Polímeros, Rosmary Brandalise, a participação no congresso, com 

o apoio do Sindicato, oportunizou que os alunos aprofundassem 

seus conhecimentos, ampliassem suas redes de contatos e 

visualizassem novas propostas de pesquisas.

 “A parceria do Simplás com a UCS é antiga e se renova 

a cada curso, workshop ou visita que propomos juntos, a cada 

Plastech que participamos podendo divulgar o que a Universidade 

tem de melhor na área, o Curso de Tecnologia de Polímeros e a 

nossa infraestrutura de laboratórios. Fico feliz quando encontro 

alunos e ex-alunos nos jantares que o Simplás realiza e que eles 

estão representando as empresas filiadas. Enfim, cada um a seu 

jeito busca qualificar e fortificar cada vez mais o setor polimérico. 

Quando a meta final é a mesma, os caminhos se cruzam 

diariamente. É desta forma que vejo o apoio do Sindicato, essencial 

e de fundamental importância para onde quer se chegar”, conclui 

a professora.

Alunos da UCS 
são premiados por 
pesquisas da área 
de polímeros 

 O Simplás irá promover cursos de capacitação para 

os cooperativados da Usina de Beneficiamento dos Materiais 

Plásticos. Segundo o diretor do sindicato, Eugênio Razzera, as 

aulas devem iniciar no dia 15 de janeiro de 2010 e a expectativa 

é de atender mais de 200 recicladores no decorrer do ano. 

“Essa capacitação é fruto de convênio assinado com a Prefeitura 

Municipal de Caxias do Sul, em março deste ano, em que o 

sindicato se comprometeu em assessorar e apoiar a gestão da 

usina, capacitando os recicladores para melhor separação do 

material plástico, absorvendo a produção das associações de 

recicladores”, explica Eugênio. 

 Para o Secretário do Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Emprego, Guilherme Sebben, “esta parceria com o 

Simplás é muito importante, pois além de preparar os recicladores, 

irá atuar também na conscientização da população sobre o uso 

correto do plástico”.

Recicladores receberão capacitação
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Sobre o INES

 OSimplás está participando como apoiador 
no recém formado INES - Instituto Nacional 
de Engenharia de Superfícies. Além do 

Sindicato, existem outras entidades patronais e também a 
CIC de Caxias do Sul e a UCS. Trata-se de um trabalho de 
desenvolvimento da nanotecnologia em geral e em especial 

 O INES é um instituto dedicado à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na área de 
engenharia de superfícies e está presente 

em cinco estados brasileiros, reunindo e articulando os 
melhores recursos humanos e de infraestrutura na área. O 
instituto propõe a colaboração entre seus grupos de pesquisa 
e os sistemas produtivos para desenvolver soluções para 
a indústria e formar recursos humanos. Foi criado no início 
deste ano, a partir da sua aprovação pelo CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) como 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Devido à vocação 
industrial de Caxias do Sul e à presença de grupos de pesquisa 
de excelência em engenharia de superfícies na UCS, a região é 
um importante polo do Instituto. O INES Caxias do Sul também 
realiza palestras, cursos, workshops e outras ações de 
divulgação da engenharia de superfícies.

Apoio ao Instituto 
Nacional de Engenharia 

de Superfícies

na área de polímeros. A participação financeira do Simplás, 
durante os quatro anos do projeto será de aproximadamente 
40 mil reais.
 Segundo o professor Israel Baumvol, coordenador 
e pesquisador deste projeto, a importância do apoio 
do Simplás é unir-se ao esforço da UCS e dos demais 
sindicatos para tentar colocar uma semente de pesquisa 
em nanotecnologia numa região tão importante 
economicamente quanto o nordeste gaúcho. “Trata-se de 
um pequeno passo por agora, porém, se não for dado, a 
região ficará de fora das principais tendências nacionais de 
pesquisa”, salienta ele.
 O professor também salienta que todos os 
equipamentos de análise, caracterização e processamento 
do INES podem prestar serviços às indústrias membros dos 
sindicatos apoiadores, as quais serão beneficiadas por um 
desconto nestes serviços previsto no Convênio UCS-CIC.

Foto: Daiane Nardino
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Simplás apoiou 5º Workshop
Processamento de Compósitos e 

NanocompósitosSimplás e
Plastech 

Brasil juntos 
na Mercopar 

2009

Remo Boff,
vice-presidente

do Simplás, esteve 
presente na 

abertura do evento

O Simplás esteve 

presente na 

Brasilplast 2009 

- Feira Internacional da 

Indústria do Plástico, de 04 

a 08 de maio. O Sindicato 

organizou uma comitiva 

de empresários do setor 

para visitar a feira, visando 

aproveitar a oportunidade 

de conhecer a estrutura 

local, adquirir novas 

informações e tecnologias, 

além de fomentar negócios. 

Cerca de 90 empresários 

integraram esta comitiva. 

O Simplás foi um dos apoiadores do 5º Workshop Processamento de Compósitos e 

Nanocompósitos, realizado pelo Núcleo de Tecnologia de Processos de Materiais 

Poliméricos, da Universidade de Caxias do Sul. O evento aconteceu de 19 a 20 de 

novembro, no Auditório Bloco H da Cidade Universitária. Além do Simplás, o evento contou 

também com o apoio da ABMACO  - Associação Brasileira de Materiais Compósitos, e da 

ABPol/Sul - Associação Brasileira de Polímeros.

             O objetivo do workshop foi o de apresentar e discutir os avanços nas áreas da 

tecnologia e nanotecnologia com ênfase em compósitos poliméricos. Segundo o coordenador 

do encontro, professor Ademir Zattera, estes materiais estão sendo empregados cada 

vez mais em substituição aos materiais convencionais, cujas características individuais 

não atendem às crescentes exigências de melhor desempenho, segurança, economia, 

durabilidade, entre outros fatores. “A realização de eventos como esse, que promovem a 

troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais da área, favorece a integração 

entre a comunidade acadêmica e as empresas interessadas”, completa.

A Plastech Brasil 2011 - Feira de 

Tecnologias para Termoplásticos e 

Termofixos, Moldes e Equipamentos, 

realizada pelo Simplás - Sindicato das Indústrias 

de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, 

esteve presente de 20 a 23 de outubro na 

Mercopar 2009. O evento aconteceu nos 

Pavilhões da Festa Nacional da Uva. O objetivo 

da participação foi o de dar início à divulgação 

da Plastech Brasil, que a partir desta terceira 

edição acontecerá no mês de agosto, de 23 a 

26, em Caxias do Sul - RS.

 A Mercopar, em contrapartida 

também estará presente com estande 

institucional na Plastech Brasil 2011.

www.simplas.com.br

Missão empresários
à Brasilplast
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 Foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho 
2009-2010 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 
2009, 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 2008 
receberão uma variação salarial para efeitos de revisão de 
dissídio coletivo, correspondente ao percentual de 5,80% 
(cinco vírgula oitenta 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 2010, 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$ 
97,00 por empregado. Segue o mesmo calendário mensal das 
empresas com três a 100 funcionários.

Recolherão duas parcelas fixas de R$ 53,00, com vencimentos em 31 de 
março e 30 de abril de 2010.

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 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 2008 a 31 de outubro de 2009, incluindo todos os diplomas 
legais pertinentes à política salarial do aludido período aplicáveis até o mês de novem-
bro de 2009, 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 2008 e 31 
de outubro de 2009 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 2009 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$ 620,40 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$ 563,20.

VIGÊNCIA: A vigência das condições estabelecidas será de 1 (um) ano a contar de 1º 
de novembro de 2009, para as cláusulas de natureza econômica e de 2 (dois) anos 
para as cláusulas de natureza sociais.

TABELA DE PROPORCIONALIDADE

Admissão  Percentual Admissão  Percentual
Novembro/2008 5,80%  Maio/2009 2,85%
Dezembro/2008 5,30%  Junho/2009 2,37%
Janeiro/2009 4,81%  Julho/2009 1,89%
Fevereiro/2009 4,31%  Agosto/2009 1,41%
Março/2009 3,83%  Setembro/2009 0,94%
Abril/ 2009 3,34%  Outubro/2009 0,47%

PROPORCIONALIDADE: Os empregados admitidos entre 1º de novembro de 2008 
e 31 de outubro de 2009 terão seus salários alterados pelo único critério da tabela 
de escalonamento abaixo:

DESCONTO ASSISTENCIAL – SINDICATO PROFISSIONAL
RECOLHIMENTO: Será descontado o valor equivalente a 6% (seis por cento) 
sobre o salário já reajustados, de cada funcionário, sendo que, 3% (três por 
cento) serão descontados sobre o salário já reajustado no mês de dezem-
bro/2009; 1,5%(um e meio por cento) serão descontados sobre os salários 
devidos em maio/2010; e, 1,5% (um e meio por cento) serão descontados 
sobre os salários devidos em julho/2010.

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, indiciará sobre os valores a multa de 10% (dez 
por cento), além da atualização monetária e juros de mora.


