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Carta do Presidente

O futuro pelo diálogo
2018 será um ano para falar. Individualmente e coletivamente. Dentro desta casa
chamada Brasil, depois de um ciclo de quase
quatro anos oscilando entre a resistência, a
perseverança e a sobrevivência, será o momento de cada contribuinte ter mais uma conversa
com a urna eletrônica, o sistema biométrico
e a parte que, via de regra, é a que menos
funciona em todo o processo, o resultado. Enquanto do lado de fora, nesta vizinhança de 7
bilhões de habitantes que necessita de tantos
cuidados que é o planeta, já passa da hora de
se substituir o preconceito pelo conhecimento
em torno do consumo responsável. No país e
no mundo, entre pessoas e populações, a diferença do sucesso para uma nova calamidade
se construirá pelo diálogo. De maneira cada
vez mais efetiva, é esta compreensão que guia
as ações do Simplás.
Já está acontecendo. Muitos dos empreendedores que trabalham com o plástico sabem
de trás para diante o manancial de vantagens
que seu produto oferece para a sociedade.
Contudo, diversas vezes, encontram dificuldades em traduzir esta realidade justamente
para o maior beneficiário. Então, o Simplás
encomendou à Universidade de Caxias do
Sul (UCS) uma pesquisa. A fim de traduzir em
números, dados, estatísticas e informações
concretas o impacto positivo dos materiais
plásticos na qualidade de vida. Mesmo para
quem está mais do que familiarizado com o
assunto, os resultados foram surpreendentes.
Logo serão compartilhados com a base do
sindicato. E a partir de agora, agregam uma
nova e poderosa ferramenta para desfazer a
nuvem de ignorância que costuma envolver a
opinião pública quando se trata de polímeros.
Mais do que isso. Munido de sustentação
acadêmica, o Simplás reforçará a articulação
de alcance mundial, envolvendo indústrias,
governos e organizações da sociedade civil,
com o objetivo de estabelecer uma linguagem educativa única a respeito da utilização
dos plásticos, da destinação correta e do
reaproveitamento pós-consumo. Além de
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apresentar a realidade dos materiais plásticos para o consumidor, o que está em jogo é
uma mudança de comportamento entre toda
população. Para que as futuras gerações,
abastecidas com a informação que as anteriores não tiveram, estejam capacitadas a
cuidar melhor do planeta. O primeiro passo
já foi dado quando se estabeleceu, a partir
da iniciativa do Simplás de buscar uma nova
redação para um trecho da encíclica Laudato
Si, do papa Francisco, um canal de diálogo
com o Vaticano.
Também já está em andamento, atualmente na fase de captação de recursos, o
projeto Plástico do Bem. Se de uma parte o
sindicato busca o entendimento com autoridades de nível nacional e internacional,
de outra, quer conversar diretamente com
a base da sociedade. A iniciativa, que deve
ganhar as ruas ainda no primeiro semestre
de 2018, envolverá em um grande plano de
sustentabilidade milhares de estudantes e suas
famílias, de centenas de escolas públicas dos
municípios de Caxias do Sul e Farroupilha,
na base territorial do Simplás, apenas na fase
inicial. Além de falar sobre destinação correta e reaproveitamento de materiais plásticos
pós-consumo, com informações e treinamento
fornecidos pelo Simplás, cada instituição participante terá a chance de obter um reforço
no orçamento, a partir da venda do montante
arrecadado pelos alunos para coletores previamente cadastrados. O projeto Plástico do
Bem já foi desenvolvido para que, depois da
largada, possa ser mantido pelo tempo que
as escolas quiserem e ampliado, para quantas
instituições manifestarem interesse. Mais uma
vez, ganha o setor e ganha a sociedade.
A propósito de educação, a linha de aprimoramento específico e exclusivo oferecida
pelo Simplás a gestores, executivos, líderes,
diretores e demais profissionais em posições
de tomada de decisão dentro de suas organizações, que já se expandiu neste ano, será
ainda mais fortalecida em 2018. Outras capacitações devem surgir, além de novas tur-
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mas dos cursos de Gestão na Prática e Liderança - este, aliás, um sucesso de público
antes mesmo da abertura das matrículas.
Como o objetivo do sindicato é fornecer
aos empreendedores condições para que,
mais do que apenas sobreviver, façam seus
negócios evoluir, as condições de adesão
e participação continuarão extremamente
competitivas.
O que também deve se expandir é a
atenção que o Simplás - ao lado de entidades como CIC e Fiergs - pretende dar
àquele que talvez tenha sido o assunto mais
falado entre empregadores e empregados
neste ano. A Reforma Trabalhista, que veio
para estimular as contratações, a geração
de negócios e a competitividade das empresas, ainda que de maneira bastante tênue,
precisa ser compreendida da forma correta pelos trabalhadores honestos: como um
alento necessário.
Todavia, desde antes da aprovação, a
bem-vinda mudança enfrentou uma verdadeira saraivada de argumentos falaciosos e
contra-informação vindos de pessoas que há
muito mais tempo estavam gozando de privilégios do que ganhando seu sustento com o
próprio suor, ao lado dos companheiros de
trabalho.
Em função disso, neste ano, o Simplás
posicionou-se mais de uma vez a favor da
atualização legal e dos verdadeiros trabalhadores e contra a desinformação propagada por aproveitadores. Não serão as únicas oportunidades. Pelo contrário. Ciente de
seu compromisso com os associados, com
as forças produtivas, com a comunidade de
modo geral e com o país, o Simplás voltará
a procurar o diálogo com a população sempre que detectar ameaças à ordem, ao progresso e ao estado democrático de direito.
Aliás, neste aspecto, é válido alertar
quanto a uma característica especialmente
delicada de 2018. Trata-se de ano eleitoral.
Aquele que sempre coincide com ano de
Copa do Mundo: em que é preciso prestar
atenção nos nomes, números e propostas de
candidatos para cinco cargos eletivos. Presidente da República, governador, senador,
deputado federal e deputado estadual. Será
um pleito particularmente complexo, vindo
de um processo de impeachment, sob ânimos acirrados, com alterações nas regras de
disputa e de financiamento de campanha.
O Brasil e o Rio Grande do Sul, não bastasse o quadro financeiro devastador, também
atravessam um período de mudanças e ajustes. Em maior ou menor grau, são variáveis
que afetam quem trabalha para custear toda

esta estrutura pagando impostos.
Com o devido respeito ao sagrado e constitucional direito de cada cidadão e cidadã
deste país, mais do que nunca é necessário
apelar à sensatez: que cada pessoa reflita
muito bem sobre sua escolha e lembre-se,
depois, em quem votou. E por quê. De sua
parte, o Simplás, aliado à Mobilização por
Caxias, outra iniciativa em cuja criação também tem participação direta, vai comunicar
aos políticos quais demandas, em que prazo
e como quer ver resolvidas. O compromisso,
do mesmo jeito que eles fazem com os impostos, será cobrado.
Para concluir, com uma nota de alegria e
otimismo, o Simplás encerra 2017 e abre o
período oficial de comemorações de seu 30˚
aniversário, a se completar em 2019, com
outra inovação. Pela primeira vez em sua
história, o sindicato que representa cerca de
400 empresas geradoras de aproximadamente 10 mil empregos em oito municípios
da Serra Gaúcha estará na disputa da maior
festa comunitária do Brasil. Caroline Veadrigo Piccoli é a candidata do Simplás e da
associada Hiperpack a rainha da Festa Nacional da Uva.
As três novas soberanas serão conhecidas
na noite de 19 de maio de 2018 e a festa
ocorrerá entre 22 de fevereiro e 10 de março
de 2019. Só que muito antes disso, desde o
momento em que Caroline oficializou sua inscrição, no dia 21 de novembro, e até depois
da realização do evento, o setor plástico ganhará visibilidade inédita junto a uma marca
reconhecida com tradição e carinho pelo público de todo o país.
O Simplás eleva a um outro patamar seu
já histórico engajamento com a Festa da Uva,
porque, além de apoiar um patrimônio local
com prestígio nacional, quer ampliar o diálogo com a sociedade. No contato que Caroline
tiver com a população, na identificação que
se estabelecer da comunidade com o sindicato, na curiosidade que se despertar pelas
empresas do setor, na aproximação com as
novas tecnologias e possibilidades criativas,
na empatia que surgir a partir do desarme
de ideias pré e mal concebidas, será possível
mostrar, a um volume de público e de uma
forma sem precedentes, o plástico que embala 90% dos alimentos do mundo, que conduz
toda água potável consumida no planeta, que
salva vidas nas salas de cirurgias, que é democraticamente barato, ambientalmente correto e melhor para a qualidade de vida de toda
a humanidade. O plástico que a indústria já
conhece. E que agora terá face e voz para
falar com cada pessoa deste planeta.

GABRIEL LAIN

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Jaime Lorandi
PRESIDENTE DO SINDICATO
DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL
PLÁSTICO DO NORDESTE
GAÚCHO (SIMPLÁS),
E EM NOME DA CÂMARA
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS (CIC) DE
CAXIAS DO SUL-RS

O Simplás
eleva seu
engajamento
com a Festa
da Uva
porque, além
de apoiar um
patrimônio
local, quer
ampliar o
diálogo com
a sociedade,
para educar
sobre plástico
e descarte
correto

Dezembro de 2017

3

4

Dezembro de 2017

Iniciativas do Simplás encontram
apoio nas prefeituras de
Caxias do Sul e Farroupilha
VANESSA WEBER

>> MARÇO

A proposta do Simplás para engajar o sistema municipal de ensino
em um modelo de economia circular,
capaz de gerar recursos para as instituições e de reforçar e expandir parcerias com o poder público conquistaram apoio dos prefeitos de Caxias do
Sul e Farroupilha. O Projeto Plástico
do Bem foi apresentado no primeiro
encontro oficial de representantes da
diretoria do sindicato com as gestões
municipais que se iniciaram em 2017.
Em Caxias do Sul, a reunião foi em 10
de março. Já, em Farroupilha, ocorreu
quatro dias depois.
Atualmente em fase de captação
de recursos, o projeto Plástico do Bem
tem início de execução previsto para
o primeiro semestre de 2018, por
Farroupilha. Caxias do Sul ficará com
etapa imediatamente seguinte, mas
será a primeira grande escalada da
iniciativa, que tem ambição de tornar-se referência nacional.
Pela proposta, o Simplás oferecerá
treinamento e material didático às escolas públicas de ensino fundamental
dos municípios, a respeito de coleta,
separação e destinação correta dos
plásticos pós-consumo.
O conhecimento será aplicado e
multiplicado pelos estudantes entre as
próprias famílias. Ao mesmo tempo
em que as noções de consumo responsável e sustentabilidade levadas
pelo Simplás se propagarão pelas
próximas gerações, os alunos, alunas
e suas famílias poderão contribuir
diretamente para a melhoria da qualidade de ensino em suas comunidades.
As escolas serão equipadas com
grandes armazenadores - os chamados Big Bags - para receber o material
arrecadado pelos estudantes e periodicamente comercializarão o volume
com recicladores credenciados, que
farão o recolhimento diretamente no
local.
Resultado: graças à prática dos
princípios básicos da economia circular, as instituições de ensino terão
a chance de incrementar o orçamento
com a destinação de materiais para
reciclagem e aplicar a renda obtida
em melhorias de infraestrutura, de alimentação, em passeios pedagógicos,
ou da forma que considerarem mais
adequada.

EM CAXIAS DO SUL - O posicionamento favorável ao projeto Plástico
do Bem foi manifestado pelo novo
prefeito municipal, Daniel Guerra,
que recebeu do Simplás ao lado do
secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Heinen.
“Queremos agradecer a vinda
de vocês neste momento de diálogo,
para quem quer tirar um pouco o olho
da crise e enxergar o desenvolvimento. Não podemos ficar engessados.
Este olhar que vocês estão tendo é o
que precisamos neste momento”, declarou Guerra.
A comitiva do Simplás foi integrada pelo presidente Jaime Lorandi, o
vice Gelson Oliveira, e os diretores
Leocádio Nonemacher, Orlando Marin, Ricardo Polo e o diretor executivo
Zeca Martins.
Entre algumas das iniciativas de
destaque desenvolvidas pela parceria entre o Simplás e o governo local estão, por exemplo, a campanha
Descarte Certo – Tampas de Plástico,
o Prêmio Consciência Ambiental, a
Festa Comunitária das Crianças e o
projeto Recicla Plastech Brasil.
“Somos um sindicato com grande
envolvimento social, e assim, queremos nos colocar à disposição como
parceiro em vários projetos e oferecer
uma alternativa de cunho educacional
e ecológico”, observou Lorandi.

EM FARROUPILHA - Na sede do executivo farroupilhense, a delegação do
Simplás ganhou o acréscimo do empresário Eugênio Razzera, do segmento de
reciclagem. A recepção ficou por conta
do prefeito Claiton Gonçalves, acompanhado do secretário de Desenvolvimento
Econômico, Roque Servenigni e asecreatária de Educação, Elaine Giuliato.
AÇÕES E PARCERIAS - O grupo de
dirigentes do Simplás aproveitou a acolhida nos dois municípios para apresentar outras ações, além do projeto
Plástico do Bem. Como a articulação
mundial para unificar uma linguagem
educativa em torno da destinação correta de materiais pós-consumo, que teve
início no contato com o Vaticano, a busca por harmonia e maturidade nas relações trabalhistas e o investimento em
capacitação, com exemplos dos cursos
de Gestão na Prática e Liderança. E ainda, o sindicato colocou-se à disposição
de ambas as prefeituras para reforçar,
ampliar ou desenvolver novas parcerias
entre os setores público e privado, em
benefício coletivo das populações de
Caxias do Sul e Farroupilha.
“O Simplás tem convicção de sua
responsabilidade social. Neste sentido,
acreditamos que entidades da iniciativa
privada e governos devam trabalhar
juntos pelo bem-estar coletivo”, declarou
o presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
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Reunião-Jantar do Simplás
traz sinais de retomada na
indústria de transformação

>> MARÇO

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do
Nordeste Gaúcho (Simplás) trouxe sinais de possível retomada econômica no horizonte para abrir
seu calendário oficial de eventos em 2017. As informações chegaram pelo presidente Jaime Lorandi
logo no início da primeira Reunião-Jantar da temporada, na noite de 27 de março, na Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do
Sul (RS).
Segundo o dirigente, alguns movimentos observados durante a feira Plástico Brasil, realizada na
semana anterior em São Paulo, pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), causaram impressão positiva entre os
empresários da indústria de transformação. Em visita ao evento, Lorandi fez contato com um fabricante
que em um único dia comercializou nove máquinas
para produção de sacolas plásticas e outro, que negociou cinco extrusoras ao preço estimado de R$ 5
milhões cada.
“O empresário está realinhado como o desenvolvimento do país e recomeçando a investir em máquinas. É muito bom sinal do que vai acontecer por
aí”, ponderou o presidente do Simplás.
A Reunião-Jantar também serviu para a apresentação de dois projetos que tendem a dominar as
atenções do sindicato a médio e longo prazo. O primeiro deles refere-se ao plano de economia circular
com as escolas públicas municipais de Caxias do
Sul e Farroupilha. Por meio dele, os estudantes farão
arrecadação de material plástico nas próprias casas
e as instituições poderão gerar renda extra com a
venda para reciclagem. O projeto completo deve
ser apresentado até o segundo semestre de 2017.
“Nós ajudamos a alimentar o mundo, a levar
água potável e saneamento para o mundo, a vestir
e a tratar da saúde do mundo. Tudo isso o plástico
faz, de maneira acessível e sustentável. Está na hora
de mostrarmos, também para o mundo”, observou
Lorandi.
Em outra frente, o Simplás já está iniciando uma
articulação em nível internacional, para estabelecer
um canal de diálogo entre a indústria de material
plástico e a diplomacia do Papa Francisco, a fim de
propor uma nova visão sobre o setor.
“Queremos unir as entidades mundiais do plástico por uma linguagem comum ao setor. A fim de
mostrar ao Vaticano que o plástico é uma solução
boa, barata e limpa para toda humanidade”, revelou o presidente do sindicato, aludindo ao trecho da
recente encíclica Laudato Si, que recomendava uma
redução no consumo do material.

Presidente
Jaime Lorandi
apresentou relato
de participação
em feira setorial na
capital paulista

NELI ALVANOZ

Caminho da longevidade
para empresas familiares
Segmento que corresponde a cerca de 95% das representadas pelo Simplás, as empresas familiares estiveram na pauta
da Reunião-Jantar que abriu o calendário oficial de eventos do
sindicato em 2017. A consultora Carmem Chacon apontou caminhos para que as companhias da região possam figurar entre
as raríssimas 4% que conseguem chegar à terceira geração. E
consequentemente, ampliar este índice.
“A idade média de vida de uma empresa familiar no Brasil
é de nove anos. Cerca de 30%, apenas, sobrevivem à segunda
geração. Isso decorre da falta de planejamento para sucessão. E
é algo que pode ser resolvido. A governança corporativa, além
de agregar valor, propicia longevidade ao negócio”, revelou.
De acordo com a palestrante, das 18,9 milhões de empresas
ativas no Brasil, 93% são familiares. E respondem por quase
65% do PIB nacional.
“Entre as principais características, apresentam força de propósitos e valores, DNA empreendedor, comando único e centralizado, que oferece reações rápidas em momentos de crise,
comprometimento social e com a sustentabilidade da região
onde atuam, e visão de longo prazo”.
Carmem apontou que o principal desafio neste perfil de empreendimento consiste em aplicar princípios de transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade, de modo a
torna-los rotina no negócio.
“É preciso entender que a governança corporativa é uma jornada, não um destino”, concluiu.
A Reunião-Jantar do Simplás teve os patrocínios de Raidbr
– Tecnologia da informação, Interativacom – Agência Digital e
Glaciar – Indústria e serviços de gelo seco.
Dezembro de 2017
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Oito empresas ligadas
ao Simplás mostraram suas
novidades na Feiplastic 2017
De 3 a 7 de abril, 10 empresas
da Serra Gaúcha apresentaram
seus lançamentos em uma das
maiores feiras da indústria do plástico na América Latina. Oito destas companhias são diretamente
ligadas ao Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás). E outras duas,
em parceria com o Sebrae, completaram o estande coletivo no Expo
Center Norte, em São Paulo, onde
se realizou a Feiplastic.
O grupo das afiliadas ao Simplás contava com as indústrias Elri,
Fibrasil, Ipos, Norb, Panizzon, Polifibras, Sulbras e Sulpet.
Além das empresas no estande
coletivo, o Simplás também participou da feira com uma missão
técnica integrada por cerca de 15
executivos.
“É uma das mais importantes feiras do setor no continente e a maior
do Brasil. É tanto uma grande vitrine para se fazer negócios, quanto
um ambiente de intenso fluxo de
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conhecimento. Vale a pena estar
na Feiplastic. Por esta razão é que
o Simplás facilita a participação de
seus representados em duas frentes, como expositores e visitantes”,
afirmou o presidente do Simplás,
Jaime Lorandi.
“Nossa inovação esteve em uma
linha de tapetes produzidos em polímero flexivel, mais resistente que
a borracha e totalmente reciclável”,
comenta o diretor comercial do
Grupo Elri, de Caxias do Sul (RS),
Patrick Rasia.
Pelo segmento de Utilidades Domésticas (UDs), um dos mais tradicionais do polo plástico da Serra, a
também caxiense Norb estreou no
evento com sua Marmita Termoprática.
“Um produto patenteado e único
no Brasil. É uma marmita higiênica,
fácil de limpar, de material nobre
e colorida, que pode ser colocada
no micro-ondas. O principal diferencial está no revestimento interno em aço inox”, afirmou o diretor

Norival Garcia.
Do município de Farroupilha
(RS), veio uma das novidades no
efervescente mercado da sustentabilidade.
“Estivemos na feira com novos
grades de resinas de polipropileno
ecossustentáveis para injeção”, revelou o diretor da Polifibras, Daniel
Pegoraro.
ESTREIA DA PLÁSTICO BRASIL Por meio do presidente Jaime Lorandi e do diretor-executivo Zeca
Martins, o Simplás também prestigiou a estreia da feira Plástico
Brasil, organizada pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq), no fim
de março, em São Paulo.
“Já foi uma largada extremamente positiva, uma feira que promete muito para o futuro, onde
fomos muito bem recebidos e encontramos também uma grande
acolhida para nossas propostas”,
revelou Lorandi.
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Proposta do Simplás para diálogo com o
Vaticano conquista apoios de associação
latino-americana e Braskem

Em busca da ONU

ARQUIVO SIMPLÁS

Jaime Lorandi (ao
centro da mesa)

>> ABRIL

A iniciativa do Sindicato das InMáquinas e Equipamentos (Abimaq).
dústrias de Material Plástico do
A ideia é subsidiar o Vaticano
Nordeste Gaúcho (Simplás)
com informações completas e
Ideia de coalizão
internacional
de formar uma coalizão
atualizadas a respeito dos
do plástico será
internacional do setor
benefícios dos plásticos
encaminhada
para dialogar com o
para a humanidade, em
a indústrias
Vaticano, a fim de obparticular seu ciclo de rede Canadá e
ter uma nova orientação
aproveitamento. O canal de
Estados Unidos
da igreja católica quanto ao
comunicação está aberto pelo
uso e reciclagem dos plásticos,
Simplás com a chancelaria do Papa
conta agora com os apoios oficiais
Francisco desde o ano passado. A artida Associação Latino-americana da Inculação começou ainda em 2015, quandústria Plástica (Aliplast), da Associação
do a encíclica Laudato Si, de caráter social
Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e ambiental, foi emitida com um trecho proe da petroquímica Braskem. O endosso foi pondo que se evitasse consumo do plástico
confirmado durante a realização da Fei- (entre outros materiais).
plastic, em São Paulo.
“O avanço adicional do encontro com
Os novos apoios vêm se somar ao supor- a Aliplast foi a manifestação do México de
te das associações dos fabricantes de má- levar a proposta à associação da América
quinas para plástico do Brasil, da Europa do Norte, que reúne as indústrias de Cana– e especificamente, da Itália – já conquista- dá e Estados Unidos. Para que também eles
dos pelo Simplás no fim de março, durante apoiem a formação de uma linguagem únia estreia da feira Plástico Brasil, organizada ca de todo o setor em nível mundial”, revela
pela Associação Brasileira da Indústria de o presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

O próximo alvo na
maratona de articulações do Simplás são as
instituições de ensino e
organizações não-governamentais (ONGs).
Neste sentido, o atalho
passa pelo apoio já
garantido do Plastivida – Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos.
“O Plastivida já se
sensibilizou e vai levar o assunto às demais ONGs ligadas
ao plástico, para obter também o apoio e
as informações delas
para formatarmos o
projeto de diálogo
com o Vaticano”, comenta o presidente do
Simplás, Jaime Lorandi.
Com a intermediação das entidades ligadas à imagem do
plástico na sociedade,
a intenção é fazer o
pleito chegar ainda
mais longe:
“Agora queremos o
apoio da ONU. Queremos obter o suporte
de organizações mundiais, como a FAO
(Organização
das
Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação) e a OMS (Organização
Mundial
da Saúde), para que
elas também tenham
conhecimento da importância do plástico
para a alimentação e
a saúde do planeta”,
finaliza Lorandi.

Com aval da maior petroquímica das Américas
O Simplás surpreendeu a direção da
maior petroquímica das Américas com
sua proposta de diálogo para alterar
uma orientação do Vaticano. No encontro com Jaime Lorandi, quarta-feira
(5) à tarde, o presidente da Braskem,
Fernando Musa, e o vice, Edison Terra, comentaram que desconheciam a
questão da encíclica Laudato Si, que
propõe evitar o consumo de plástico
(entre outros materiais).

E vão encaminhar a pauta ao Conselho Mundial do Plástico (WPC, na sigla em inglês). A Braskem ocupa uma
cadeira no Comitê Executivo da organização que trata de assuntos estratégicos à cadeia plástico-petroquímica em
todo o planeta.
“Eles perceberam que o assunto deve
ser abordado com muito zelo. E já confirmaram que a associação internacional
dos fabricantes de plástico vai apoiar

tranquilamente e fornecer todas as informações necessárias”, afirma Lorandi.
Na reunião com o alto comando da
Braskem, além do Simplás, representado por Jaime Lorandi, estiveram o
presidente do Sindicato das Indústrias
de Materiais Plásticos no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinplast), Edilson Deitos, o vice, Rudimar Rodeghero, e o
presidente do Congresso Brasileiro do
Plástico, Alfredo Schmitt.
Dezembro de 2017
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Simplás defende
limpeza completa
da política brasileira

FOTOS VANESSA WEBER

>> MAIO

Diante da alta procura,
Simplás já abre inscrições
para quarta turma do
Curso de Gestão na Prática
Típico caso de sucesso de público e crítica, o Curso de Gestão na
Prática desenvolvido pelo Simplás
em parceria com o centro universitário Uniftec já está com inscrições
abertas para a quarta turma. Matrículas e mais informações podem
ser obtidas pelo e-mail vanessa@
simplas.com.br ou pelo telefone (54)
3013.8484. A grande novidade em
2017, foi o voo alçado para fora do
ninho: a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha já
está em negociações com o sindicato para oferecer a capacitação também naquele município.
Logo depois da estreia, em 2016,
o Gestão na Prática já está, atualmente, com a terceira turma em
andamento. E traz novidades. Atendendo a um pedido dos próprios
participantes, foi incluída no currículo uma disciplina específica de
Direito. No mesmo formato já desenhado para atender empreendedores, gestores, executivos, líderes
e profissionais liberais dos mais diversos portes e segmentos, que inclui
ainda as cadeiras de Administração, Finanças, Qualidade, Vendas,
Inovação, Marketing e Liderança.
Até a distribuição de carga
horária atende ao desejo manifestado pelos estudantes. As aulas se realizam nas instalações
do Uniftec, mensalmente, sempre
aos sábados, das 8h às 12h e das
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13h30 às 17h30.
“Nas minhas idas e vindas com
aperfeiçoamentos na área de liderança, principalmente buscando o
que há de melhor em São Paulo, em
cases de sucesso, projetos de melhoria contínua, Lean Manufacturing,
Kaizen, etc, nunca tinha participado de uma aula tão produtiva e de
um curso que agregou tanto para
nossas vidas. O encerramento com
a professora Debora Frizzo foi simplesmente espetacular. Realmente,
nossa região não perde mais nada
para os grandes centros. Estamos
com ótimos profissionais trabalhando ao nosso lado e nos ajudando no
que for preciso, como todos os professores do curso. Estou muito feliz e
orgulhoso da nossa Caxias do Sul.
Desta forma, vamos vencer e com
toda certeza, seremos mais felizes
e muito melhores”, declarou sócio-diretor da Ipos, Thiago Petersen,
após concluir o Gestão na Prática.
Na mesma linha, vai o diretor
de planta da WSul Espumas, Nicolau Mussi:
“Este curso foi uma grande iniciativa do Simplás com o Uniftec.
Nós empresários precisamos de
informação objetiva, prática e que
tome pouco tempo para absorvê-la. Este curso demonstra que é
possível obter tudo isso, dando
ainda oportunidade para situações que assim o exijam”.

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), diante das notícias que tomaram
o país durante o ano, envolvendo novas
denúncias contra agentes de governo,
vem a público reforçar sua posição em
defesa de apuração completa de todas
as suspeitas e da severa punição aos
culpados de todos os delitos. A posição
do sindicato se mantém a mesma desde
o início da a profunda crise institucional
vivida pelo país.
“As investigações têm que prosseguir
com absoluto rigor e chegar até o fim,
com as devidas consequências para todos os envolvidos em práticas ilícitas.
Basta de impunidades, concessões e
privilégios. O Brasil está fazendo uma
limpa e o que todo contribuinte espera
é que ela seja ampla, total e irrestrita.
Ninguém, nem mesmo o Presidente da
República, está acima da lei”, afirma o
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
Segundo o dirigente, além de estabelecer um novo comportamento ético
para o país, o processo de limpeza na
política nacional precisa contribuir para
o andamento das mudanças necessárias à retomada econômica do Brasil.
“O país não pode se tornar refém de
indefinições ou permitir que elas sirvam
de artifício para retardar ainda mais o
encaminhamento de mudanças imprescindíveis. A limpeza da vida pública
brasileira deve continuar com a mesma
celeridade que se espera das reformas
Trabalhista e Previdenciária”, observa
Lorandi.
O presidente do Simplás acrescenta
que o processo de depuração da vida
pública cobrará mais um alto preço dos
brasileiros e, assim, é fundamental que
o propósito esteja claro a todos.
“Este combate à corrupção também
terá reflexos na economia. Portanto,
orientamos a nossos empresários e colaboradores que mantenham-se firmes nos
propósitos de sustentabilidade de suas
empresas e postos de emprego. Mesmo
que se exijam sacrifícios econômicos, é
em nosso trabalho que reside a esperança de um país mais ético”, conclui
Lorandi.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Simplás defende estímulo à educação
ambiental e responsabilização de poluidores
de sustentabilidade do sindicato.
das famílias, será reunido nas
Já em fase de captação de
respectivas escolas, em granrecursos, está o projeto Plásdes recipientes de coleta.
Presidente
tico do Bem. Uma das
A cada semana, uma
Jaime Lorandi
principais ferramentas
empresa cadastraapresentou projeto
a serem utilizadas
da e identificada
Plástico do Bem
e iniciativa de
no
programa
passará
nas
articulação mundial por
foi apresentada
escolas, pesasustentabilidade
aos vereadores
rá o volume arna Câmara de
pelo presidente do
recadado e pagará
Vereadores de
Simplás: uma lixeira,
à escola pelo mateCaxias do Sul
de estrutura pequena, leve
rial, que será destinado
e portátil, com três compartià reciclagem. As crianças
mentos de separação – para reaprendem – e disseminam o
síduos orgânicos, plástico pós-conconhecimento adquirido nas prósumo limpo e demais descartáveis. A
prias famílias – e as instituições de
lixeirinha, que já tem matriz desen- ensino ainda podem obter uma renda
volvida, será distribuída e estudantes extra, para empregar da maneira que
e professores do sistema público de considerarem mais adequada.
ensino fundamental de municípios da
“Quando nós, que trabalhamos
área de abrangência do Simplás que com plástico, vemos aquelas imagens
optarem por participar da mobiliza- de material descartado flutuando em
ção. O sindicato viabilizará orienta- rios e mares, o que vemos é matériação técnica e material didático para -prima de boa qualidade jogada
aprimorar o trabalho já realizado fora. Desperdício. O plástico é matepelos professores – e sanar as dúvi- rial inerte. Bom para a humanidade.
das que surgirem – a fim de educar Ele não chega aos mares sozinho. O
as crianças para a correta separação que há é má destinação por parte de
dos resíduos plásticos pós-consumo.
algumas pessoas. Porque não temos
O material recolhido nas residên- uma cultura de responsabilidade”,
cias dos alunos, com o engajamento disse Lorandi.

>> JUNHO

“Não temos cultura de responsabilidade. Precisamos mudar isso nas
próxi-mas gerações”. A afirmação
do presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás), Jaime Lorandi, na
Câmara de Vereadores de Caxias
do Sul (RS), sintetiza o espírito com
que a entidade pretende que a interação entre os materiais descartáveis e a sociedade seja conduzida
em um futuro próximo – se possível, de imediato. Para o Simplás, é
momento de se discutir até uma
legislação que ofereça estímulos à
educação ambiental e sanções a
comportamento poluidor.
“A pessoa é a primeira responsável pelo que consome. Pleiteamos
uma nova educação para criar novos hábitos nas gerações futuras,
para destinação correta de resíduos pós-consu-mo a partir de nossas casas. Temos de dar mais ênfase nisso. Talvez, criando leis que
estimulem a educação ambiental e
punam quem age de modo incorreto”, afirmou Lorandi, que, a convite
do vereador Gustavo Toigo (PDT),
ocupou a tribuna do plenário, em
junho, para apresentar as iniciativas

NELI ALVANOZ

Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul
(RS), presidente do Simplás, Jaime Lorandi,
apresenta lixeira com três compartimentos para
separação de resíduos do projeto Plástico do
Bem, desenvolvido pelo sindicato

Dezembro de 2017

9

DIVULGAÇÃO

>> JUNHO

Simplás exige respeito a garantias constitucionais
e à dignidade de trabalhadores honestos
O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho
(Simplás) manifesta sua contrariedade à orquestração de paralisações,
com bloqueios forçados e desrespeito às garantias constitucionais de
trabalhadores honestos, perpetrados
durante parte do ano, em alguns locais do Brasil. A entidade se alinha
ao posicionamento externado pela
Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (Fiergs) dia 26
de junho, ainda em consonância com
a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
“Respeitamos a liberdade de greve, que é um direito garantido por lei,
tanto quanto exigimos respeito à liberdade de ir e vir de todo cidadão brasileiro, que também é uma prerrogativa
assegurada pela Constituição Federal
de 1988. O que repudiamos com
total veemência são as paralisações
oportunistas, conduzidas por uma
minoria privilegiada, que desfruta de
estabilidade empregatícia ou goza de

exclusiva vinculação partidária, e não
respeita a vontade de trabalhadores
honestos que precisam se deslocar em
busca do próprio sustento”, afirma o
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
No entendimento do sindicato que
representa mais de 400 empresas,
geradoras de trabalho e renda para
aproximadamente 10 mil famílias em
oito municípios da Serra Gaúcha, o
ensaio de greve é inoportuno e não
leva em consideração o momento
de extrema dificuldade econômica e
social enfrentado por todos os brasileiros. Pelo contrário, aliás, tira proveito do contexto de fragilidade da
população.
“Há um uso indiscriminado de pessoas humildes, contratadas a preço vil
e sem nenhum direito trabalhista respeitado na tarefa, para ficar agitando
bandeiras ou formando piquetes de
30 a 60 pessoas em pontos estratégicos, dando uma falsa impressão de
apoio e prejudicando os verdadeiros
trabalhadores e cidadãos honestos

que contribuem para o país. Sanduíche de mortadela não é remuneração
prevista na CLT”, observa Lorandi.
O Simplás manifesta-se a favor da
manutenção das instituições democráticas baseada no rigoroso cumprimento dos estatutos constitucionais
e a favor da harmonia nas relações
entre empresários e trabalhadores,
para que unidos consigam enfrentar
a crise, estimular a retomada dos investimentos e, consequentemente, da
geração de empregos.
“Nossa grande preocupação é
com os 14 milhões de trabalhadores desempregados espalhados pelo
Brasil. Gostaríamos que este mesmo
sentimento humanitário fosse compartilhado pela minoria de privilegiados
que encena o apoio as suas manobras
com pessoas humildes contratadas à
margem da lei”, finaliza Lorandi.

*Manifesto publicado nos jornais
Pioneiro e Folha de Caxias, de
Caxias do Sul

O Simplás deixou sua parcela de contribuição nos R$ 247 mil distribuídos entre 36 projetos sociais de Caxias do Sul, como resultado
da arrecadação do evento Homens na Cozinha.
A ação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
40 cozinhas, 160 chefs e 400 profissionais para
atender cerca de 2 mil participantes na noite de
8 de abril, nos Pavilhões da Festa da Uva.
A equipe do Simplás foi composta pelo presidente Jaime Lorandi e os diretores Orlando Marin, Nestor Travi e Eugênio Razzera.
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MICHEL DALLA VECCHIA

Simplás marca presença no Homens na Cozinha

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

NELI ALVANOZ

Simplás apresenta case de tecnologia
brasileira na Estação Espacial Internacional

na Braskem, utilizamos um modelo de
inovação aberta. Ou seja, todas as
informações e rupturas são compartilhadas, atuando em parceria com
universidades, institutos tecnológicos,
startups e também por meio do próprio laboratório da empresa. Este
modelo nos permite avançar rápido,
mas com os pés no chão”, explicou
Van Dal.
O palestrante ainda detalhou aos
participantes do encontro três das
principais tendências de tecnologia
– que já foram de borda, e hoje já

Simplás expande
atuação em comitês
Uma novidade surgida a partir
da disposição e iniciativa dos próprios integrantes da diretoria do
Simplás se consolidou em 2017. A
partir de agora, o sindicato conta
com a atuação de três comitês de
trabalho, com capacidade para expandir a atuação da entidade em
frentes específicas de interesse de
todo o setor. O conceito de desenvolvimento dos grupos traz o que
há de mais atual no mundo, desde
a área de educação até a dos negócios: compartilhamento de ideias
e conhecimento para acelerar a
descoberta de soluções inovadoras.
Os comitês de trabalho do Sim-

plás já estão em funcionamento,
com base em um estatuto e coordenadorias que dialogam entre si,
com os funcionários e a presidência
do sindicato.
“Os comitês ampliam o alcance de propostas e realizações do
sindicato. Já neste ano tivemos o
1º Encontro Simplás de Inovação
e um forte trabalho de orientação
às empresas quanto à entrada em
vigor do sistema e-social. E em
2018, também como iniciativa dos
comitês, teremos o 1º Fórum Internacional de Inovação e Tecnologia
do Plástico”, antecipa o presidente
do Simplás, Jaime Lorandi.

configuram realidade – para o setor.
A internet das coisas, que espalhará
sensores por todo tipo de produtos,
máquinas e equipamentos, atingindo um mercado de meio trilhão de
dólares em 2020; a impressão 3D,
que deve pulverizar as possibilidades
de personalização de produtos, ferramentas e até moldes de alta complexidade, com diversos canais de
resfriamento, formando um mercado
que deve quintuplicar de tamanho até
2021; e a biologia sintética, que permitirá “editar” o DNA de leveduras da
cana-de-açúcar para, por exemplo,
produzir determinado tipo de isômero, extrair CO2 da atmosfera e fixar
na forma de plástico, transformando
o Brasil no que o engenheiro chamou
de “Arábia Saudita da biomassa”.
“Os computadores ficaram 100 bilhões de vezes melhores em 40 anos.
A câmera digital ficou um bilhão de
vezes melhor em 38 anos. O celular
põe na nossa mão, hoje, mais tecnologia do que a NASA possuía quando
mandou o homem pra Lua. Estamos
falando de evolução exponencial. Os
avanços acontecem em escala gigantesca e de modo pouco intuitivo. É extremamente difícil de se prever o futuro.
Mas algumas coisas já estão na nossa
porta”, comentou Van Dal.

>> JUNHO

Contrato de
pesquisa entre
sindicato e
Universidade
de Caxias do
Uma
Sul também foi
tecnologia
revelado em
brasileira – e
Reunião-Jantar renovável – que
da entidade
já está sendo utilizada na Estação Espacial
Internacional (ISS, na sigla
em inglês) surpreendeu a plateia de aproximadamente 200
pessoas que, para conhecer a Indústria
do Plástico do Futuro, prestigiou, na noite de 26 de junho, a Reunião-Jantar do
Simplás. A novidade, parte de uma série de ideias de altíssima tecnologia que
devem alterar profundamente o setor
em pouco tempo, foi apresentada pelo
engenheiro de inovação da Braskem
Everton Simões Van Dal.
O público da Reunião-Jantar do
Simplás conheceu o programa de impressão 3D com o chamado polietileno
verde, desenvolvido e produzido pela
Braskem a partir de fontes renováveis,
como a cana-de-açúcar, em plena Estação Espacial Internacional. A tecnologia permite aos astronautas produzir
ferramentas e peças de manutenção
da base e demais equipamentos na órbita planetária que, anteriormente, só
poderiam ser enviadas da Terra com
custos, riscos e demanda de tempo em
escala astronômica.
“Isso só se tornou possível porque,

TRÊS NOVAS FRENTES
DE TRABALHO
COMITÊ DE CAPACITAÇÃO E IMAGEM DO PLÁSTICO
l Coordenador: Orlando Marin
l Integrantes: Gelson Oliveira, Josemar Boeira,
Eugênio Misturini, Cláudio Meneghel, Gilmar Bampi e
Milton Cemin
COMITÊ DE RELAÇÕES TRABALHISTAS
l Coordenador: Jobem Donada
l Integrantes: Amarildo Tomaz, Arnaldino Broliato,
Osmar Piola, Plinio Paganella. Thiago Petersen e
Nicolau Mussi
COMITÊ DE INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS
l Coordendor: Diego Piazza
l Integrantes: Roberto Paganella, Leocádio
Nonnemacher, Jaime Caneda e Jones Pellini
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Três empreendedores de atuação
tiva dele, a Marcopolo foi uma refee importância internacional para
rência e precursora na implemenPúblico de
a indústria de transformação
tação dos sistemas ISO, que
200 pessoas
e o próprio desenvolvihoje todos nós temos como
aplaudiu
mento do Brasil obtiveimprescindíveis, em Careconhecimento do
ram reconhecimento
xias do Sul e região.
sindicato à influência
do Simplás, durante
Perdemos um exemplo
das lideranças para
a Reunião-Jantar da
de liderança ética e huo desenvolvimento
entidade na noite do dia
mana que este país tanto
do plástico
26 de junho. Paulo Bellini,
precisa”,
declarou Lorandi.
no país
Antonio Dottori e Raul Randon
O dirigente do Simplás tam(fotos) foram homenageados em
bém aludiu ao falecimento de uma
uma quebra de protocolo no discurso
das mais conhecidas e queridas figude abertura do evento, pelo presidente da ras do setor de transformação plástica do
entidade, Jaime Lorandi.
país, o consultor Antonio Dottori:
Presidente emérito da Marcopolo, mul“Um amigo que viajava todo o país
tinacional com sede em Caxias do Sul e ministrando cursos e seminários técnicos,
responsável direto pelo estágio atual de dando treinamentos, participando de feidesenvolvimento econômico e social da ras e contribuindo para a formação de
município, Paulo Bellini faleceu no dia 15 profissionais e a disseminação de conhede junho, deixando uma lacuna de lide- cimentos sobre sopro e injeção. Também
rança e pioneirismo na economia do setor era o vice-presidente da Câmara Setorial
de transportes de todo país.
de Máquinas e Acessórios para a Indús“Uma das marcas mais importantes do tria do Plástico na Abimaq. E acima de
Paulo Bellini era ir, todo fim de ano, ao tudo, Antonio Dottori foi um grande incenchão de fábrica e cumprimentar, um a um, tivador para a realização e o crescimento
todos os empregados. Também por inicia- da Plastech Brasil”.
JÚLIO SOARES / OBJETIVA FOTOGRAFIAS

Empresário
Paulo Bellini

LUIZ CARLOS ERBES – CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS

>>JUNHO

Simplás rende homenagem
póstuma a Paulo Bellini
e Antonio Dottori

PAVAN ZANETTI – DIVULGAÇÃO

Consultor
da indústria
do plástico
Antonio
Dottori

Empresário
Raul Randon

Randon
agraciado
em plena
atividade
Na mesma ocasião, ainda
coube homenagem ao empresário Raul Randon, em plena
atividade, que recentemente
foi laureado com o título de
Doutor Honoris Causa pela
Universidade de Padova, na
Itália. Honraria que só é concedida por aprovação do Ministério de Educação da Itália.
“Um empreendedor aqui
da nossa região, com pouca
instrução formal, mas uma capacidade extraordinária, que
conquistou o reconhecimento
da instituição de ensino que
mantém até hoje uma cadeira
dedicada a Galileu Galilei”,
finalizou Lorandi.

Simplás intensifica programa de
visitação às empresas do setor
Um dos diferenciais do Simplás que
mais chama a atenção de outras entidades no segmento associativo é o
programa de visitação às empresas do
setor. O objetivo é aproximar a entidade das companhias, conhecendo seus
produtos, processos, principais matérias-primas utilizadas e indicadores de
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trabalho. Ao mesmo tempo, o sindicato
também apresenta sua forma de atuação, pacote de benefícios e posiciona-se como referência institucional no
mercado.
Lançado em 2014, o programa encerrará 2017 somando 95 empresas visitadas. A meta é, ao longo do próximo

ano, elevar o número total de contatos
estabelecidos para 150. Normalmente,
o contato parte do sindicato. Contudo,
indústrias interessadas em conhecer o
trabalho e as vantagens oferecidas pelo
Simplás também podem solicitar a visita pelo e-mail simplas@simplas.com.br
ou pelo telefone (54) 3013.8484.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Posicionamento empresarial sobre reformas
As lideranças empresariais são a
favor da Reforma Trabalhista porque
nossa sociedade precisa dar maior
segurança jurídica para nós, empregadores, sem diminuir direitos dos verdadeiros trabalhadores.
É preciso acabar com a farra jurídica de mais de 3,8 milhões de processos trabalhistas anuais que geram
desarmonia nas relações de trabalho e
inibem a geração de empregos.
Muitos dos 14 milhões de desempregados são vítimas do atual sistema
jurídico trabalhista que desestimula os
empresários a gerarem empregos.
Ao apoiar a Reforma Trabalhista,
estamos contribuindo para criar mais
e melhores oportunidades de trabalho
no Brasil.
Porém, esta proposta de reforma
sofre oposição de pessoas privilegiadas, que se alimentam do ódio e das
litigâncias jurídicas provocadas por
uma legislação parcial, confusa e altamente subjetiva que gera enorme insegurança jurídica aos empregadores.
Quem é contra a Reforma Trabalhista não está defendendo os direitos dos
verdadeiros trabalhadores. Pelo contrário: está defendendo corporativismo
privilegiado e sindicalismo parasita
sustentados por trabalhadores honestos através dos impostos normais e do
imposto sindical. Seus interesses econômicos são pagos às custas dos verdadeiros trabalhadores. Estas pessoas
fazem o contrário daquilo que pregam.
Também manifestamos apoio, ain-

da que infelizmente, à Reforma Previdenciária. Nós, empresários e empregados brasileiros, não podemos pagar
mais impostos, trabalhar mais para o
governo e sustentar todos os atuais e
futuros aposentados, mantendo as atuais condições da Previdência.
De maneira lamentável, teremos de
adiar nossos dignos direitos, devido ao
grande déficit e ao desequilíbrio entre
as aposentadorias públicas e do INSS.
Mais uma vez, os líderes contrários
a esta proposta são, de modo geral,
defensores do seus interesses individuais e não visam o bem comum. Inclusive não são geradores de riquezas e
empregos.
Portanto, não estranhamos que estes privilegiados, que se auto intitulam
“defensores dos trabalhadores”, não
critiquem as altas aposentadorias públicas que provocam o maior déficit
nas contas da União. São pessoas que
pensam apenas nos próprios interesses imediatos e não, nos direitos e na
salvaguarda das futuras gerações.
Por isto, como cidadãos livres e
construtores do desenvolvimento econômico e social, é nossa responsabilidade alertar e dar discernimento à
toda sociedade brasileira sobre este
agir oportunista destas minorias privilegiadas.

>> JULHO

Os líderes empresariais honestos
querem mostrar à sociedade um discernimento entre o que são verdadeiros trabalhadores e o que são meros
oportunistas privilegiados, que tomam
para si a palavra “trabalhadores”
como fachada para esconderem seus
privilégios públicos e sindicais.
Para tirar proveito do excesso de
benefícios próprios, algumas minorias
bem definidas em algumas lideranças
públicas e sindicais tentam confundir
os trabalhadores honestos e a sociedade em geral para impor suas ideias de
forma contraditória e insensata, escondendo seus privilégios individuais.
Os verdadeiros trabalhadores, que
estão atuando com dedicação e competência nas empresas, nas repartições públicas ou como profissionais
liberais, são os que realmente estão
contribuindo para o Brasil sair da crise econômica e buscar seu desenvolvimento para um futuro melhor. São
a maioria de nosso povo. E do qual
fazemos parte, com muito orgulho e
exemplo.
Não defendemos nenhum empresário e nenhum governo corruptos e nossas entidades não possuem nenhum
vínculo partidário. Somos pessoas honestas, que em união e harmonia com
nossos valorosos trabalhadores, lutamos contra a corrupção e defendemos
nossas instituições públicas constitucionais para construir um país mais justo
e próspero. O maior exemplo que podemos dar é nosso trabalho honesto.

*Manifesto publicado nos jornais
Pioneiro e Folha de Caxias, de
Caxias do Sul, e O Florense, de
Flores da Cunha

Simplás garante representação na
diretoria para gestão 2017-2020 da Fiergs
ARQUIVO FIERGS

O Simplás tem representação assegurada na diretoria da gestão 2017-2020
da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (Fiergs). O presidente do sindicato, Jaime Lorandi, foi
reeleito para integrar o Conselho Fiscal
da entidade que será comandada pelo
empresário Gilberto Petry. Como presidente do Simplás, Jaime Lorandi passou
a integrar o Conselho Fiscal da Fiergs na
gestão 2014-2017, sob o comando do
empresário Heitor Müller.
Dezembro de 2017

13

>> JULHO

Curso de Liderança do Simplás já estreia com duas
turmas lotadas e terá novas vagas em 2018
O cenário de mar bravio na economia e na política fez despertar um novo
comportamento nos comandantes de
organizações. Desde 2015, um dos
poucos rankings internacionais em que
o Brasil subiu de posição, de 11º para
9º lugar, foi no de infelicidade apurado pela Bloomberg. Ou seja, piorou no
índice calculado a partir das taxas de
inflação e desemprego. Com poucas
chances de configurar coincidência, no
mesmo período, a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), por exemplo, registrou
aumento de 30% na procura por cursos
de curta duração. Dentre os quais, um
tema disparou na preferência dos interessados: liderança.
tar bem, mais estão nervosas, melindraPara se ter uma ideia do fenômeno, das, em estado de ebulição”, avalia a
o Simplás criou um curso específico de psicóloga, doutora e mestre em Desenliderança, a partir da intensa procura volvimento Humano.
manifestada por empresários, executiSegundo Debora, a própria demanda
vos, diretores, gestores e líderes de se- é um sinal de maturidade do público cortor participantes do curso de Gestão na porativo atual. A professora assinala que
Prática, desenvolvido em parceria com muitas pessoas que hoje ocupam cargos
o Centro Universitário Uniftec. Só em de liderança chegaram a estes postos
2017, logo na estreia, o curso de Lide- por uma combinação bem sucedida de
rança do Simplás já saiu com duas tur- acontecimentos e capacidades técnicas.
mas lotadas e uma empresa associada Porém, uma vez no comando, sentem
ao sindicato já adquiriu e realizou até a falta de habilidades comportamentais.
versão in company.
“O grande desafio é lidar com pesEm 2018, novas turmas serão aber- soas. Com produtos e processos, todos
tas. Inscrições podem ser feitas pelo e- sabem lidar. Agora, para quem preci-mail vanessa@simplas.com.br ou pelo sa apresentar cada vez mais resultado
telefone (54) 3013.8484. A carga de com muito menos recursos, é preciso
16 horas se distribuirá em quatro aulas, saber lidar com as pessoas e toda sua
entre 2 e 30 de agosto, das 18h30 às variabilidade de comportamento, todos
22h30, nas instalações da Uniftec. A os dias. É preciso saber como conseguir
pró-reitora acadêmica da instituição, que cumpram suas tarefas sem tanto
Débora Frizzo, que ministra a discipli- conflito. Como tirar o melhor proveito
na de Liderança no curso de Gestão do das competências de cada pessoa e
Simplás, é também a responsável pela fazer com que elas se sintam bem com
nova capacitação:
isso”, pondera a psicóloga.
“Já temos a complexidade das pesDe acordo com Débora, é intensa
soas. E agora, com a crise, as empresas a procura por capacitações deste tipo.
precisam fazer muito mais com muito
E o perfil dos interessados no aprimomenos. Isso é pura gestão de pesramento abrange desde líderes josoas. Precisamos apresentar
vens a pessoas com mais tempo
mais resultados com menos
de carreira, que já percebem
recursos. E as pessoas
uma profunda transformaCurso se encontra
se sentem muito esção entre os liderados,
disponível também
tressadas, assobernos últimos 20 anos.
na versão in
badas, prontas
O que, por concompany. Empresa
para explodir.
sequência, se
Sulbras já adquiriu
Quando mais
reflete nos métoe realizou a
precisariam esdos, que precisam
capacitação
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acompanhar o ritmo das mudanças.
O exemplo da empresa WSUL é sintomático. A unidade de Caxias do Sul
(RS) da multinacional inscreveu, sozinha, sete participantes no curso de Liderança do Simplás.
“É um aspecto fundamental do trabalho. A empresa dá muita atenção a isso,
faz pesquisa de ambiente laboral. Entendo que não se deve relacionar o interesse
à crise, mas, sim, deve ser uma busca
constante. Às vezes falta um curso bom,
com coisas novas, que saia do velho sistema teoria e vídeo. Acredito que este tenha muito a acrescentar”, opina o diretor
de planta da WSUL, Nicolau Mussi.
O executivo revela que travou o
primeiro contato com os métodos de
Débora no curso de Gestão na Prática
do Simplás, em 2016. Mussi gostou da
prática, concluiu que uma capacitação
específica em Liderança poderia auxiliar no cotidiano da empresa e que seria
oportuno compartilhar com os colegas.
“É um modelo de liderança baseada
em exemplos, princípios, valores, que é
o que sempre acreditei. Diante da crise
ética que o Brasil enfrenta hoje, isso vai
ficar ainda mais forte. Foram os valores
que trouxeram a humanidade até aqui.
Nos baseamos nestes princípios para
ajudar a sair deste momento que vive o
país. E o curso de Liderança criado pelo
Simplás tem essa visão”, afirma Mussi.
Débora observa que o curso não fornece – nem pretende – receitas prontas.
O que pode fazer, por outro lado, é auxiliar a identificar e trabalhar comportamentos. De um lado, os inadequados. E
do outro, aqueles que realmente permitirão a cada participante encontrar a sua
forma de conduzir a companhia.
“Neste momento, na sociedade, sabemos o que não se pode fazer. Mas
ainda não sabemos o que fazer no
lugar disso. O certo é que práticas coercitivas, punitivas não têm mais lugar.
Mas, o que fazer, então? Bem, o líder
tem que ter a humildade e a modéstia
de reconhecer as próprias limitações.
Já é um bom exemplo do gestor para
seus liderados. O curso trabalha muito
o comportamento do líder. E cada um
vai descobrir o seu jeito de liderar, no
contexto e para seu grupo”, conclui.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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Missão técnica do Rio de Janeiro
vai a Caxias do Sul para conhecer
projetos e boas práticas do Simplás
Iniciativas do Simplás atraíram as
atenções da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)
e do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Estado do Rio de
Janeiro (Simperj). Durante dois dias,
entre agosto e setembro, uma comitiva de executivos e gestores empresariais que representam o segundo
maior PIB entre os estados do Brasil
circulou por Caxias do Sul, a fim de
conhecer o segundo polo plástico do
país em número de empresas – conforme dados da Abiplast.
A programação incluiu também
visitas às empresas Marcopolo, Martiplast e Pisani. Trata-se da primeira
missão técnica da Firjan organizada
neste formato, especificamente voltada para o mercado
do plástico. O objetivo é realizar
Comitiva
benchmarking,
da Firjan e
identificar
do Simperj
ambientes
também visitará
empresas
de gestão,
Marcopolo,
inovação,
Martiplast e
tecnologias,
Pisani
tendências e ne-

gócios que inspirem e conduzam
ações que possam ser replicadas
para a realidade da indústria do Rio
de Janeiro e para o Sistema Firjan.
“Já houve missões concentradas
em outros setores, mas identificamos
um forte interesse nos temas trabalhados pelo Simplás, principalmente
com foco nos indicadores econômicos, novos projetos, boas práticas de
gestão. A ideia é conhecer e levar
experiências do Simplás e das empresas da região que possam ser
úteis para as indústrias do Rio”, ex-

plica a analista da Gerência Geral
de Desenvolvimento Setorial da Firjan, Elaine Silva.
Para o presidente do Simplás, Jaime Lorandi, todo intercâmbio é valioso e imprescindível.
“Em um momento econômico difícil e cheio de incertezas, é extremamente importante compartilhar
conhecimento. Diante de tantas dificuldades, a indústria brasileira precisar trabalhar unida para superar
desafios e retomar o crescimento”,
avalia o dirigente.
Dezembro de 2017

15

>> AGOSTO

Simplás atrai mais de 400 pessoas com
iniciativa para detalhar Reforma Trabalhista

16

A expectativa de assimilar
a fim de dar conta da plateia
o mais breve possível as
para o painel Reforma TraPainel com
117 alterações legais
balhista – O que mudou?.
especialistas
trazidas pela ReforDiante do volume
jurídicos lotou salão
ma Trabalhista rede questionamende restaurante
na Câmara de
sultou em lotação
tos enviados pelo
Indústria, Comércio e
esgotada e uma
público na noite de
Serviços (CIC)
lista de espera de
14 de agosto, o advode Caxias do
aproximadamente 50
gado do Simplás, Henry
Sul (RS)
nomes para acompanhar
Maggi, o analista sênior da
um evento organizado pelo
Fiergs, Leandro Villela CezimSindicato das Indústrias de Mabra, e o juiz titular da 6ª Vara do
terial Plástico do Nordeste Gaúcho Trabalho de Caxias do Sul, Marcelo
(Simplás). Mais de 400 pessoas ocu- Porto, chegaram a extrapolar o hoparam o salão do restaurante Sica, rário previsto para o encerramento
na Câmara de Indústria, Comércio e da atividade, com casa praticamenServiços (CIC) de Caxias do Sul (RS), te cheia até o final. O debate foi
que teve todas as mesas retiradas aberto e conduzido pelo presidente

Dezembro de 2016

do Simplás, Jaime Lorandi.
“Entendemos que esta novidade
chega para reduzir os conflitos e
ampliar a harmonia nas relações
entre empregadores e empregados. O objetivo do empresário é
o sucesso da empresa. E o objetivo do empregado é o aumento da
qualidade de vida, sua e da família.
Assim, se ambos harmonizam seus
interesses, a empresa tem melhores
condições de se tornar bem sucedida e, consequentemente, oferecer
melhor qualidade de vida para os
trabalhadores. São lutas iguais,
que exigem qualidade e produtividade para ter bom resultado”, comentou Lorandi.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
FOTOS NELI ALVANOZ

Advogado do Simplás, Henry Maggi
destacou vantagens da atualização e
regularização de vários trâmites entre
empregadores e empregados que, na
prática, já vinham ocorrendo há muito
tempo no mercado. Uma das melhorias,
por exemplo, se refere à possibilidade
de – sempre mediante acordo – reduzir o período de intervalo para antecipar a saída no fim do expediente.
Mudança fundamental para os trabalhadores de terceiro turno, que, de outra
forma, eram obrigados a cumprir uma
hora de intervalo na madrugada, sem
a possibilidade de encerrar mais cedo
a jornada.
“O mais importante é que não houve
perda de direitos. Os direitos do trabalhador previstos na CLT foram preservados. 13º salário, aviso-prévio, férias,
Seguro Desemprego, FGTS: continua
tudo igual”, alertou.
O analista sênior da Fiergs Leandro
Villela Cezimbra sublinhou o expressivo

comparecimento de público no evento:
“Há algum tempo não me lembro de
ter falado para tanta gente”.
Na opinião do especialista, ainda
há muito que se aprofundar no estudo
da Reforma Trabalhista, que começou
com seis e terminou com 117 alterações
legislativas. Mas é evidente, segundo
Cezimbra, que a mudança vem para
promover harmonia nas relações entre
empregados e empregadores.
“Os efeitos devem ser sentidos em
aproximadamente 10 anos, quando
sentiremos se uma nova Reforma Trabalhista não será também necessária. Não
se trata de supressão de direitos, mas de
contemplar a realidade do mercado de
trabalho brasileiro”, ponderou.
Um dos pontos de maior polêmica,
na opinião dos especialistas, ainda reside no futuro da contribuição sindical,
que só deve se definir quando da sanção da matéria pela Presidência da República, prevista para novembro.

Sindicato dos trabalhadores prestigia debate
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Farmacêuticas e de Material Plástico
de Caxias do Sul (Sinquiplast), Adão
Rodrigues, acompanhou o painel que
examinou as mudanças promovidas
pela Reforma Trabalhista ao lado do
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
“Foi um evento muito bom, muito
proveitoso. Acredito que todos ainda
estão muito perdidos, são muitas dúvidas, então, precisamos correr atrás.
Bem interessante para ver o que dizem
os especialistas”, concluiu Rodrigues.
A iniciativa do Simplás contou

com os apoios do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4),
da Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços de Caxias do Sul (CIC), e
do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas, Farmacêuticas e
de Material Plástico de Caxias do Sul
(Sinquiplast).
O material apresentado pelos
painelistas, detalhando alguns dos
principais aspectos de como era e
como ficou a legislação a partir da
Reforma Trabalhista, encontra-se disponível para download, na íntegra,
no link https://goo.gl/YHBDhp.

“Só me lembro de ter falado
para mais gente diante de uma plateia de mil pessoas, em Erechim”,
declarou o juiz Marcelo Porto, ao
abrir seu pronunciamento.
Para o titular da 6ª Vara da
Justiça do Trabalho de Caxias do
Sul, em cerca de cinco anos será
possível verificar situações mais
definidas, de fato, no Brasil, como
consequência da atual Reforma
Trabalhista.
“Não sei se para melhor ou se
para pior”, refletiu.
Um dos aspectos da atualização legal abordados pelo juiz é
aquele que responsabiliza a parte
perdedora pelas custas de ações
judiciárias. A medida, na opinião
de Porto, vai inibir as chamadas
demandas especulativas.
“As insatisfações dos empresários são as minhas insatisfações,
não em todas, mas em muitas coisas. O que gera desarmonia nas
relações são as demandas especulativas, quando o sujeito ingressa
com a ação sabendo que, se não
der em nada, também não perde
nada”.
O advogado do Simplás, Henry
Maggi, detalhou a magnitude do
problema:
“A Justiça do Trabalho do Brasil
é a que mais enfrenta demandas
no mundo. A Reforma Trabalhista veio minimizar estas demandas
trabalhistas, que tinham 15, 20
ou 30 postulações, que exigiam
tempo e trabalho de preparação e
isentavam o autor de custas, caso
não tivesse êxito. O princípio da
sucumbência recíproca veio para
trazer equilíbrio neste cenário”.
“Se sentarmos para discutir o
Direito como ele tem de ser, acredito que poderá haver melhora
com a Reforma Trabalhista. Mas
não em curto prazo. Acredito que
os empresários deveriam lutar
pela Reforma Tributária”, concluiu
o juiz Marcelo Porto.
Dezembro de 2017
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Vantagens para o trabalhador

Juiz lamenta
ingresso de
“demandas
especulativas”
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Estande coletivo do Simplás levou
seis empresas da Serra Gaúcha
para a 36ª Expoagas, no Centro de
Eventos da Fiergs, em Porto Alegre
CRISTIANE TABORDA

Empresas do Simplás abrem novos
mercados eperspectiva de negócios
com participação na Expoagas
O estande do Simplás na 36ª Expoagas – feira da Associação Gaúcha
de Supermercados (Agas) – propiciou
a abertura de novos mercados e geração de contatos com perspectivas de
futuros negócios para as seis empresas
da Serra Gaúcha expositoras do espaço no Centro de Eventos da Fiergs, em
Porto Alegre, entre 22 e 24 de agosto.
O grande chamariz foram os produtos desenvolvidos e patenteados pelas
próprias indústrias ligadas ao Simplás.
Com sua Marmita Termoprática,
a Norb, de Caxias do Sul, abriu novos mercados no Rio Grande do Sul
e em Santa Catarina. “Recuperamos o
investimento da participação logo no
primeiro dia”, revelou o diretor Norival Garcia.
A Gufani, de Caxias do Sul, também percebeu retorno no investimento
logo na estreia no evento, lançando
uma cesta de compras. “O produto caiu no gosto do público e atraiu
muitos clientes. Fizemos inclusive con-
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tatos internacionais, que devem
em Santa Catarina, Minas Gerais
resultar em novos negócios”,
e até na região frutífera do Vale
avaliou o diretor Luiz César
do São Francisco, em PerSeis indústrias
Guglielmin.
nambuco. “As caixas de
da Serra Gaúcha
Com apostas em
armazenamento
são
apontam
linhas de produtos
muito
procuradas
resultado positivo
próprios nos segpelo setor supermerde participação
mentos de Utilidades
cadista, mas a grande
em estande
Domésticas (UDs) e armaatração foi nosso equipacoletivo do
zenamento, as fabricantes
mento para transporte das
sindicato
Anodilar e Sulbras, de Caxias
caixas, o Transbox”, comentou
do Sul, também destacaram a
o coordenador comercial Geferson
perspectiva de novos negócios como
Schneider.
ponto forte da participação. “EmboDe Farroupilha, a Plásticos Itára, possamos obter resultados ainda lia lançou o carregador de sacolas
melhores em feiras específicas para Carry-Bags, que chamou atenção graUDs”, ressalvou a gerente de marke- ças a possibilidade de múltiplas utiliting da Sulbras, Liciane Dannenhauer. zações pelos varejistas – como brinde
Para a Dzainer, de Caxias do Sul, levando a logo marca da empresa,
a experiência deve surtir frutos a cur- por exemplo. “Abrimos várias possibito e médio prazo. Mas na proporção lidades de negócio e já fechamos um
inversa de distância: além dos 80% pedido inicial para um supermercado
de contatos iniciados com potenciais de Porto Alegre”, contou a sócia-proclientes gaúchos, a empresa conse- prietária da Plásticos Itália, Manoela
guiu abrir possibilidades de negócios Lorandi.
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Simplás atua em debate sobre
Reforma Trabalhista na Fiergs
NELI ALVANOZ

>> SETEMBRO

O Simplás engajou-se em mais Previdência Social (Contrab) da Fieruma iniciativa para avaliar as re- gs, e do desembargador do Tribunal
centes modificações na legislação Regional do Trabalho da 4ª Região
trabalhista. O presidente Jaime Lo- (TRT4), Emílio Zin.
randi foi escolhido como mediador
“A Reforma Trabalhista veio em
para um dos painéis do seminá- hora muito necessária para estimular
rio que a Federação das Indústrias as contratações e a harmonia nas redo Estado do Rio Grande do Sul lações entre empregadores e empre(Fiergs) realizou sobre o tema dia 5 gados. Se é verdade que o sucesso da
de setembro, no Teatro do Sesi, em empresa interessa ao empresário, tamPorto Alegre.
bém é verdade que interessa ao trabaAo todo, o evento Reforma Tra- lhador, pois é através dele que garanbalhista – o que muda? realizou três
tirá melhor qualidade de vida para si
painéis, um debate e ainda uma
e sua família. O que precisamos
palestra de encerramento. O
agora é entender como ficou a
presidente do Simplás melegislação, para acelerar a
diou o segundo painel
retomada das contrataPresidente do
do dia, que abordou a
ções e do crescimento
sindicato será
nova relação entre
do país”, afirma
mediador
negociado e legisJaime Lorandi, que
em painel da
lado. As apresentatambém mediou deentidade na
ções ficaram a cargo do
bate a respeito da Reterça-feira (5)
advogado Edson Moraes
forma Trabalhista no painel
Garcez, integrante do Conque o Simplás promoveu dia
selho de Relações do Trabalho e
14 de agosto, em Caxias do Sul.

Simplás cria Banco de Empregos
para profissionais e empresas
O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) desenvolveu e
lançou um novo recurso para
ajudar empresas e trabalhadores a dar match no mercado. O
Banco de Empregos do Simplás
serve como plataforma para
cadastro e pesquisa de currículos de profissionais em busca de
recolocação e de vagas de empresas interessadas em contratar.
A ferramenta é uma das principais
novidades do novo site do sindicato
(simplas.com.br) e já está disponível
de forma gratuita no endereçosimplas.com.br/icurriculos.
Os currículos ficam cadastrados
por um período de até seis meses. Depois, os candidatos recebem um e-mail
pedindo atualização das informações.
No caso das vagas oferecidas por empresas, o período de permanência é de

30 dias,
mas pode ser renovado por mais 30, caso o posto ainda
não tenha sido preenchido. O cadastro
de vagas e consulta de currículos é uma
exclusividade oferecida às empresas
associadas ao Simplás, compreendendo um universo de aproximadamente

110 indústrias atualmente. Já o
cadastro de currículos e a consulta de vagas, está disponível para
qualquer profissional.
“Com esta novidade, estamos atendendo a uma demanda antiga do setor. Agora,
as empresas associadas ao
Simplás recebem uma senha
para fazer login no sistema
e cadastrar as vagas que
tenham em aberto. Através
da plataforma, estas empresas podem consultar os
currículos disponíveis e ter acesso
às informações de carreira e de contato dos candidatos. Já os profissionais,
podem consultar e se candidatar às
vagas disponíveis, a partir do cadastro
do currículo. Tudo é feito diretamente
pelo Banco de Empregos instalado no
site do Simplás”, explica o presidente
do sindicato, Jaime Lorandi.
Dezembro de 2017
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ARQUIVO SIMPLÁS

Simplás assume vice-presidência de um dos
principais Arranjos Produtivos Locais (APLs) do país
De maneira inédita, o Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo (APL-MMeA) da Serra Gaúcha
terá na liderança a representação de
dois segmentos de mercado em que
a região ocupa o segundo lugar no
ranking nacional. Enquanto o presidente será Ubiratã Rezler, pelo Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Caxias do Sul
(Simecs), a vice-presidência ficará com
Orlando Marin (foto), diretor do Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho (Simplás). Na
vice-presidência financeira, ficará o re- ção Brasileira da Indústria do Plástico
presentante da Universidade de Caxias (Abiplast), só fica atrás do número de
do Sul (UCS), Celso Ferrarini A posse companhias instaladas em São Paulo.
da diretoria da entidade para os pró- Mesma posição que Caxias do Sul e a
ximos dois anos foi oficializada dia 22 Serra Gaúcha ocupam em escala nade novembro, na CIC de Caxias dc Sul. cional no setor metalmecânico.
Presidente do Simplás por três ges“Nesta próxima gestão, pretendetões consecutivas, entre 2004 e 2013
mos manter e melhorar as possibie diretor nas duas seguintes, sob a
lidades de negócios e ampliar a
presidência de Jaime Lorandi,
visibilidade dos associados
Marin é sócio-proprietário
do APL, o que, em última
da Plasmosul, com sede
análise, acabará por se
Pela primeira vez,
entidade será
em Caxias do Sul.
refletir na economia
comandada por
Uma das cerca de
de toda a região.
representantes de
500 empresas da
E também quedois setores em
região que, num
remos reforçar a
que a região é
raio de 50 quilômepercepção de valor
o segundo polo
tros, formam a maior
do APL para as emprodutivo
concentração de indústrias
presas associadas”, revedo Brasil
de material plástico do Brasil.
la Ubiratã Rezler.
Conforme dados da AssociaO futuro presidente também

antecipa a vontade de reforçar o alinhamento de objetivos estratégicos entre todos os Grupos de Trabalho (GTs)
da entidade. Sintonia já estabelecida
com o vice:
“A ideia de setores buscando conquistas em separado é ultrapassada.
Hoje está muito claro que é preciso
trabalhar juntos, porque aquilo que se
faz ou deixa de fazer é importante em
todos e para todos que estão no mercado e na sociedade. Nesta próxima
gestão, a ideia é de dar continuidade
ao que vem sendo feito e, sempre que
possível, melhorar. Para que o APL propicie e descubra caminhos e conduza
a negócios que venham a ser positivos
e economicamente rentáveis a nossas
empresas”, afirma Orlando Marin.
Em um balanço de gestão, o atual
presidente, Oscar Azevedo, destaca
como grande conquista a mobilização
de empresários e voluntários para a estruturação da entidade. E aponta a profissionalização como o próximo passo.
“Conseguimos desenvolver uma
série de ações em benefícios dos associados e de toda a região, como o
Consórcio de Empresas, a Plataforma
Digital, os Grupos de Trabalho, a Mercopar... O desafio nos próximos dois
anos, para dar um salto, realmente, é
a profissionalização. Avançar neste
sentido, principalmente para alcançar
maior visibilidade”, conclui o dirigente.

Associação de apoio a deficientes visuais passa
contar com 10 lixeiras fornecidas pelo Simplás
DIVULGAÇÃO

As centenas de pessoas em processo de reeducação e reabilitação na
Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev) de Caxias
do Sul contam agora com uma facilidade a mais para efetuar o descarte
correto de seus resíduos. São novas
10 lixeiras fornecidas pelo Sindicato
das Indústrias de Material Plástico do
Nordeste Gaúcho (Simplás).
Os equipamentos foram instalados
na sede da entidade, no bairro Panazzolo, no chamado Jardim da Orientação Sensorial. E todas pintadas em
amarelo, a cor mais visível do espectro
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captado pelo olho humano.
A entrega dos equipamentos foi
realizada em setembro, na sede da
Apadev, no bairro Panazzollo, em
Caxias do Sul. Para contribuir com a
entidade, contatos podem ser feitos
pelo telefone (54) 3213.2323 ou pelo
site http://www.apadev.org.br.
O Simplás também doou à Apadev
cerca de 100kg de alimentos não-perecíveis. Ao longo de todo ano, a
arrecadação dos mantimentos acorreu durante as Reuniões-Jantares e demais eventos do sindicato e beneficiou
ainda outras entidades
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O QUE VEM
POR AÍ
Na Reunião-Jantar do
Simplás, o diretor regional
do Senai-SC, Jefferson
de Oliveira Gomes,
apresentou estudos
que apontam as novas
percepções de valor a que
as organizações devem
estar atentas no futuro
próximo. Confira:
PARA A SOCIEDADE
Quais novos valores
serão trazidos?
l Sustentabilidade
l Crescimento econômico
l Inclusão
l Bem-estar
l Geração de empregos
PARA O INDIVÍDUO
Como isso modificará
minha vida?
l Diversão
l Transcendência
l Atualização
l Conveniência
l Motivação

Novos dilemas éticos
O evento promovido pelo Simplás
levou ao conhecimento dos empreendedores números referentes a um novo
contexto que se avizinha nos ambientes
de trabalho. Segundo o diretor regional do Senai-SC, Jefferson de Oliveira
Gomes, pesquisas revelam que 30%
dos empregos atuais não existiam 10
anos atrás. Da mesma forma, 65% das
crianças de hoje terão empregos que
ainda nem sequer existem. Projeções
dão conta de 3 bilhões de terráqueos
empregados em grandes e emergentes
multinacionais, com desaparecimento e
surgimento de profissões em larga escala, no prazo de cinco anos.
“A explosão da Inteligência Artificial
será a grande propulsora de mudanças
nas profissões. Novas tecnologias suscitarão novos dilemas éticos. O papel
do ser humano será o de identificar as
novas demandas”, antecipou o palestrante.
Esta, inclusive, será uma das diferenças cruciais para se entender os mercados do futuro:
“A indústria não criará mais produtos, mas atenderá demandas. Não
haverá mais produtos customizados,
mas demandas customizadas. Isso está
mudando drasticamente. E traz uma série de novas oportunidades e deveres”,
observou Gomes.
Quanto aos dilemas éticos, um
exemplo citado pelo engenheiro pode
já estar bem mais próximo do cotidiano
de qualquer pessoa do que se imagina:
“O MIT [Massachussets Institute of
Technology], neste momento, está estudando a síntese de órgãos humanos.
Isso levará também à síntese de alimentos. Em casa. É questão de tempo”.
Outra perspectiva reside no forte investimento das grandes companhias e
governos para resolver um problema
de eficiência e produtividade típico das
condições atuais.
“Hoje vivemos num mundo de engenharia entrópica. Muita energia se desperdiça no ambiente durante a geração
de trabalho. Um avião, por exemplo,
desperdiça mais energia do que precisa consumir para se manter no ar e
percorrer um trajeto”, apontou o palestrante.
Para Jefferson de Oliveira Gomes, as
consequências do avanço da tecnologia
são um assunto fundamental para toda
a sociedade. E não apenas, para um
grupo de engenheiros. Porque inevitáveis.
“O homem chegou à Lua com menos poder de computação do que temos
nos telefones celulares. As pessoas brincando de Pokemon Go estão usando o
sistema criado para os giroscópios das
ogivas nucleares da Guerra Fria. Vocês
já assimilaram estas tecnologias. Só
não perceberam”, arrematou.
Dezembro de 2017
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Um mundo onde um robô se torna 10%
mais barato por ano. E as tecnologias básicas, pelas quais se entendam a digitalização, a inteligência artificial, o sensoriamento, a robótica colaborativa e a manufatura
híbrida, ficam 10% mais baratas a cada 18
meses. Além de uma série de mudanças sociais que trarão a consumidores e organizações uma nova realidade a partir de 2020,
segundo o diretor regional do Senai-SC, Jefferson de Oliveira Gomes. As competências
e tecnologias necessárias para sobreviver - e,
aos mais capazes, prosperar - na fábrica do
amanhã, ele antecipou, com exclusividade,
ao público do Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás).
Só para começar a longa lista de disrupturas que se tornarão rotina, apresentada
por Gomes: ao mesmo tempo em que lê
este texto, você, muito provavelmente, está
engrossando as estatísticas de analfabetismo - do futuro. O misto de espanto e
incômodo que pode estar sentindo
agora é o mesmo que tomou os
Diretor do cerca de 200 participantes
da última Reunião-Jantar
Senai-SC,
da temporada 2017
Jefferson de
realizada pelo SimOliveira Gomes
projeta nova
plás, na Câmara de
realidade
Indústria, Comércio e
mundial a
Serviços (CIC) de Caxias
partir de
do Sul, em outubro.
2020
“Temos uma geração de
analfabetos digitais. Muita gente
no mercado está mal formada. A programação é a linguagem do futuro. Para o
engenheiro e para o padeiro”, sentenciou o
palestrante, engenheiro mecânico formado e
mestrado pela UFSC e professor da divisão
de engenharia mecânica-aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Nem tudo é pânico, porém. Para quem já
possuir, ou então, souber encontrar, atrair e
manter, a mercadoria mais preciosa do futuro já existe, está acessível e foi apontada
por Gomes:
“O mais importante é talento. Temos um
problema sério: estamos desenvolvendo
poucos talentos. Precisamos de pessoas que
entendam de pessoas. Que tenham habilidades técnicas, cognitivas e sociais. Isso é
talento hoje”.

FOTOS NELI ALVANOZ

Palestrante do Simplás aponta
competências e tecnologias
para a fábrica do amanhã
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Simplás contribui para desenvolvimento
de patentes inovadoras
Quatro patentes inovadoras de alta tecnologia encaminham-se para sair do papel e ganhar o mundo a partir
de uma parceria com o Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás). As iniciativas
fazem parte do projeto Rotas Tecnológicas, desenvolvido
pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). As pesquisas
incluem nanotecnologia, embalagens inteligentes e, no caso
de um novo processo de extrusão, já resultaram em premiação pelo Governo do Estado e autonomia de matéria-prima
poliuretano (PU) para a empresa Mantova, associada ao
Simplás.
Cerca de um terço das mais de 90 patentes requeridas
pela UCS atualmente estão em desenvolvimento pelo curso
de Tecnologia em Polímeros. A capacitação foi instituída em
1996, a partir de uma demanda do Simplás. Desde então,
o sindicato e a universidade mantêm estreita cooperação.
A instituição ocupa o segundo lugar no ranking de
inovação entre as universidades comunitárias e o
sexto lugar no geral, entre todas do país.
“É um trabalho desenvolvido em parceQuatro projetos
ria entre a academia e o mercado. O
de alta tecnologia
que se está pesquisando na univerestão em
sidade tem aplicação na indústria
desenvolvimento
e impacto direto no mundo e na
pela parceria do
vida das pessoas. Ou seja, é insindicato com a
vestimento com retorno”, destaca o
Universidade de
doutor em polímeros e coordenador do
Caxias do Sul
(UCS)
Comitê de Inovação e Novas Tecnologias
do Simplás, Diego Piazza.

INOVAÇÕES PARA O
MERCADO DE POLÍMEROS
l Projeto: nanoabsorção de petróleo em ambientes
aquáticos
l Coordenação: Professor Ademir Záttera
l Projeto: nanopintura de alto desempenho
l Coordenação: Professor Diego Piazza
l Projeto: embalagens ativas
l Coordenação: Professora Rosemary Brandalise
l Projeto: extrusão reativa de poliuretano (PU)
l Coordenação: Professor Otávio Bianchi
l Premiação: o trabalho valeu ao gerente de
projetos da indústria Mantova, engenheiro de
Materiais, mestre em Engenharia e Ciência dos
Materiais e responsável pela área de pesquisa e
inovação da empresa, Juliano Ernzen, a conquista
da categoria Pesquisador na Indústria no 7˚
Prêmio Pesquisador Gaúcho 2017, pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).
Ernzen e a empresa foram
homenageados na última ReuniãoJantar da temporada 2017 do Simplás, em
outubro, na Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços (CIC) de Caxias do Sul
FOTOS NELI ALVANOZ
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Uma oportunidade de internacionalização está ao alcance dos associados ao Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás). Até 2019, está
em aberto o novo ciclo do projeto
Think Plastic Brazil, desenvolvido em
parceria entre o Instituto Nacional do
Plástico (INP) e a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A iniciativa foi
lançada em 2003 e ganha renovação em regime bienal.
Em 14 anos, o Think Plastic Brazil
conquistou a adesão de 306 empresas. Atualmente, conta com 103 associados e já atingiu a marca de mais
de US$ 250 milhões de negócios realizados. Interessados, podem buscar
mais informações e encaminhar adesão pelo e-mail richard.assis@thinkplastic.com.br.
“As estratégias de internacionalização do projeto se sustentam em
quatro pilares: desenvolvimento empresarial, inovação e sustentabilidade, inteligência de mercado e promoção comercial”, explica o presidente
do INP, Miguel Bahiense.

Na semana de 3 a 6 de outubro, duas empresas representadas pelo Simplás aproveitaram a oportunidade de
expor suas competências em
vitrine privilegiada, com público especializado, na Mercopar
2017.
A Plasmosul apresentou sua
nova divisão de ferramentaria
- que inclusive exerceu papel
estratégico na força-tarefa de
recuperação dos pedidos da
unidade de plásticos da Marcopolo, incendiada dias antes da
feira, em Caxias do Sul (RS). E

a Ipos, com sua excelência em
baquelite, mostrou porque está
entre as fornecedoras de clientes como a Harley Davidson no
Brasil.
Ambas as empresas integraram o estande coletivo organizado pelo Arranjo Produtivo
Local Metalmecânico e Automotivo (APL-MMeA) da Serra
Gaúcha e a Caixa Econômica
Federal, com participação do
Simplás e do Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Caxias do Sul (Simecs).

>> OUTUBRO

Simplás mostra
chance de
internacionalização
a associados

Simplás no
estande coletivo
APL-MMeA + CAIXA
durante a Mercopar 2017

CÉLIA BEATRIZ MARIN

Projeto Think
Plastic Brazil abre
novo ciclo em
parceria com a
Apex-Brasil

Dezembro de 2017
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Próximo encontro de inovação do Simplás já
terá desafio de criatividade aos participantes
Em oportunidade exclusiva a 40
o carro elétrico já é encarado como
associados, os mais rápidos a
certeza e oportunidade.
preencherem as vagas, gra“Inovação exige um certo
Estreia do
tuitas, porém limitadas, a
investimento inicial, mas
evento, em espaço
de coworking da
fim de garantir o dinatambém é questão de
UCS, aproximou
mismo proposto pelo
cultura. Porque dá reempreendedores
evento, o Sindicato
torno. E a inovação
locais e
das Indústrias de Manão acontece só em apliengenheira
terial Plástico do Nordeste
cações, mas principalmente
da Sabic
Gaúcho (Simplás) deu a largaem processos. As grandes emda para o que se tornará um ciclo
presas sempre têm interesse em
completo de estímulo à inovação.
buscar desenvolvimento neste sentiLogo na estreia, dia 22 de novembro,
do”, revelou Ana Cristina, que durante
no espaço de coworking da UCS (Star- toda a apresentação respondeu perguntUCS), os empreendedores locais tiveram tas e trocou ideias com os participantes.
acesso à cultura de pesquisa e desenPara o coordenador do Comitê de Involvimento de uma das maiores e mais ovação e Novas Tecnologias do Simplás,
avançadas petroquímicas mundiais. E grupo criador do Encontro de Inovação,
na próxima edição, já devem enfrentar o doutor em polímeros Diego Piazza, a
o primeiro desafio de criatividade.
formalidade é coisa de um passado bem
O destaque do encontro foi a conver- mais lento.
sa, mais do que uma palestra, com a en“Não podemos nos reunir para falar
genheira Ana Cristina Roman, da Sabic. de inovação e mantermos tudo do mesChance privilegiada para descobrir as mo jeito. Não podemos manter um modtendências de investimento futuro pela elo de pensamento e organização tão
multinacional de origem saudita. Duas estável em uma sociedade tão dinâmidelas despontam com força. Primeiro, ca”.
o segmento automotivo, com cada vez
Na abertura do evento, cuja segunda
mais farta utilização de polímeros, e já edição já prevê um desafio de criativinvadindo rapidamente o aeronáutico. E idade aos participantes, o presidente
em paralelo, a progressiva utilização do do Simplás, Jaime Lorandi destacou a
Noryl - também conhecido como PPX ou inovação representada pelo próprio traPPO - com alvo certeiro no agronegócio, balho dos Comitês.
graças às aplicações em sistemas de irri“Cada vez mais precisamos atuar de
gação e bombas d’água.
forma colaborativa. Até porque o plástiA brasileira treinada pela Sabic nas co permite isso: é um material versátil,
cercanias do Massachussets Institute of com infinitas possibilidades e de custo
Technology (MIT), nos Estados Unidos, acessível, capaz de melhorar a qualifoi taxativa: mais do que possibilidade, dade de vida de toda população”.

Simplás de olho no grafeno
O Simplás foi até o MackGraphe,
o centro de pesquisas em grafeno da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, para conhecer de
perto a próxima revolução tecnológica do mundo.
Entre as mais espantosas características do material desenvolvido
como uma das formas cristalinas do
carbono, está a de ser 200 vezes
mais resistente que o aço, porém,
extremamente leve e flexível. Já existem diversas pesquisas envolvendo
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a combinação do grafeno com a
indústria do plástico e aumentando
sua resistência e outras características, dependendo da necessidade da
aplicação.

FOTOS NELI ALVANOZ

ARQUIVO PESSOAL

O Simplás esteve representado
pelo diretor-executivo Zeca Martins
na missão técnica organizada pela
prefeitura municipal de Farroupilha
(RS), no dia 23 de novembro.
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Para palestrante do Simplás, “líder do
novo milênio é o que desenvolve pessoas”
res e líderes de nove setores industriais pelo mundo, a fim de determinar
quais as competências mais desejadas em líderes de organizações a
partir de 2020.
Pela ordem: soluções de problemas
complexos, pensamento crítico, criatividade, gerência de pessoas, coordenação de outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão,
orientação para o serviço, negociação
e flexibilidade cognitiva.
No mesmo sentido, a palestrante
apontou cinco atitudes de um líder com
pleno domínio da inteligência emocional: seus relacionamentos parecem
fáceis e bem resolvidos, eles lembram
smpre aos liderados do propósito e da
visão da organização, importam-se
genuinamente com as pessoas, são
conscientes do que dizem e fazem e,
por fim, inspiram as pessoas a serem
o melhor que podem ser.
“As pessoas têm a expectativa de
serem tratadas como seres humanos
e não como ferramentas. O afeto
se tornou uma forma de trabalho. É
preciso ter isso em mente”, concluiu
Alessandra.

FOTOS NELI ALVANOZ
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Se você quer enxergar prosceito de inteligência emocional”,
peridade no futuro da emdeclarou.
presa, esqueça tudo o que
Alessandra foi taxativa ao
achava que sabia sobre
delinear o perfil e as comEspecialista pela
liderança. “Não expetências que o mercaUniversidade de Yale
iste mais o batedo atual espera de
(EUA), Alessandra
dor de bumbo,
quem ocupa cargo
Gonzaga lançou
números, reflexões
só dando ordens
de decisão:
e provocações aos
e cobrando”. A
“Na
concepção
participantes do 3º
reflexão, com contordo novo milênio, líder é
Café com RH
nos de provocação, foi
o que desenvolve pessoas.
lançada para os cerca de 80
É importante entregar a meta,
participantes do 3º Café com
sim, mas sem deixar um ‘rastro de
RH, promovido pelo Grupo de
sangue’ para trás. E sem esquecer
Relações do Trabalho (RT) do Sindica- que as mesmas pessoas estarão junto das Indústrias de Material Plástico tas, na empresa, para trabalhar no
do Nordeste Gaúcho (Simplás), dia dia seguinte”.
24 de novembro, na Câmara de InMestre em psicologia clínica pela
dústria, Comércio e Serviços (CIC) de Unisinos, especialista em comuniCaxias do Sul (RS). Segundo a autora, cação pela Universidade de Navarra
especialista em mediação e desen- (Espanha), doutoranda em Gestão de
volvimento emocional pela Universi- Pessoas pela UFRGS e autora dos livdade de Yale, Alessandra Gonzaga, ros Conexões Inteligentes e A Voz do
a conquista de resultados em qualquer Self, Alessandra apresentou dados
organização está diretamente ligada de uma pesquisa realizada em 2015
ao lado emocional dos envolvidos.
pelo Fórum Econômico Mundial. O
“O emocional faz parte da razão. estudo de 15 economias globais e
Pensar sobre as emoções é o primeiro 371 empresas mundiais ouviu 13
passo para se compreender o con- milhões de executivos de RH, direto-

Mais de uma década em ação
O perfil e as algumas das atividades do Grupo RT do
Simplás, como a terceira edição do Café com RH, Sul
(RS), foram apresentadas ao público pela presidente,
Daniela Echer:

“O Grupo RT existe desde 2004 e hoje é composto
por de 17 empresas, que se reúnem mensalmente, a fim
de fornecer assessoria para ações e projetos da área do
plástico, além de monitorar indicadores”.
Dezembro de 2017
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Simplás tem candidata a
rainha da Festa da Uva
Participação
de Caroline
Veadrigo
Piccoli,
também
representando
a empresa
Hiperpack
Embalagens,
marca início
das
comemorações
pelos
30 anos
do sindicato,
que participa
do concurso de
maneira inédita

O Simplás dá a largada para as comemorações pelos 30 anos de fundação, a se completar em 2019, em grande estilo. Pela primeira vez na história, a entidade apresenta uma
candidata à rainha da Festa Nacional da Uva.
Além do sindicato, Caroline Veadrigo Piccoli
(fotos) representará também a empresa Hiperpack Embalagens no maior evento comunitário do Brasil, cuja 32ª edição será realizada no mesmo ano.
A disputa, porém, já começa antes, a partir do momento da inscrição da candidata,
no dia 21 de novembro. A etapa do chamado pré-concurso se estende até 19 de maio
de 2018, noite da escolha das três soberanas – rainha e princesas.
“Para o Simplás, são muito claros o valor
e o significado da Festa da Uva. É a maior
festa comunitária do Brasil. E queremos marcar os 30 anos de compromisso do sindicato
com a comunidade de Caxias do Sul e de
toda região de uma forma especial. A can-

didatura da Caroline representa todo nosso
apoio e engajamento com um patrimônio
nascido aqui, que mostra para o país e o
mundo o que fazemos de melhor”, afirma o
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
O evento também oferece ampla oportunidade educacional. Um novo perfil de público, e em grande contingente, poderá ser familiarizado com o projeto Plástico do Bem e
um conceito fundamental ao Simplás: a destinação correta de materiais pós-consumo.
“A participação no concurso também
representa o nosso compromisso com a educação das próximas gerações. Precisamos
falar sobre os benefícios do plástico para
a humanidade, o descarte e a reciclagem
de materiais. Neste sentido, a magnitude
da Festa da Uva também dará uma visibilidade em escala nacional ao projeto Plástico
do Bem. E assim, as escolas, os estudantes,
suas famílias, a comunidade e todo o planeta
saem ganhando”, conclui Lorandi.

Raízes em vinhedos e no plástico
Aos 24 anos, graduada em Comércio Internacional pela Universidade
de Caxias do Sul (UCS) e aluna do
MBA em Gestão Empresarial da FGV,
Caroline Veadrigo Piccoli familiarizou-se com a indústria do plástico
praticamente dentro de casa. A Hiperpack Embalagens, empresa que,
ao lado do Simplás, apoia sua candidatura à rainha da Festa da Uva, é
conduzida desde 2013 pelos irmãos
Henrique e Guilherme. Dez anos antes, o pai, Nestor, trocou a função de
bancário, mesma que ela ocupa atualmente, para empreender na Lâmina,
especializada em extrusão.
Entre as duas indústrias, a família
gera mais de 90 empregos. A Lâmina fornece bobinas extrusadas para
mais de 1,3 mil clientes, entre os quais
despontam nomes como Tramontina, Duratex, Eucatex e L’Oreal. Já a

Hiperpack, concentra as operações
em embalagens para os segmentos
frutífero e supermercadista. Entre as
duas fábricas, são processadas mensalmente mais de 400 toneladas de
matéria-prima PET. A projeção de
crescimento para 2017 chega a 16%.
“Ela queria concorrer desde
pequena. Então, como pais, a gente
sempre vai apoiar. A Caroline é uma
pessoa muito organizada e disciplinada. Se alguma coisa está fora do lugar aqui, ela é a primeira a cobrar”,
descreve o pai, Nestor Piccoli.
Sobre a empresa que endossa sua
candidatura, Caroline é rápida em
destacar um predicado:
“Na Hiperpack, a maioria das pessoas que trabalha é mulher. Porque
são produtos e processos que exigem
muita atenção aos detalhes. E nisso,
acho que levamos vantagem. Além da

garra, que é um traço típico da mulher
da Serra Gaúcha”.
A filha de dona Sueli vê no apoio
à candidatura a rainha da Festa
da Uva, por parte do Simplás, a
chance de realização de um sonho
de infância.
“Cresci assistindo aos desfiles e mesmo depois de adulta sigo admirando
o trio de soberanas da Festa da Uva.
Para mim, representar essa celebração
seria seguir os passos da minha família,
especialmente de minha mãe, que foi
soberana da Fenavindima, de Flores
da Cunha, em 1982. Apesar de não
ser a festa da mesma cidade, resgata
uma cultura comum a toda região. De
uma forma grandiosa, a festa celebra
a união da diversidade atual com os
costumes herdados dos primeiros imigrantes e a força econômica de Caxias
do Sul”, revela.
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