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Educação para os próximos 30 anos
Foto: Neli Alvanoz

Jaime Lorandi

Presidente do Simplás

2019 será um ano de
especial importância para o
Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás). Porque se
completarão três décadas
de atuação em defesa do
desenvolvimento econômico e
social e da educação para a sustentabilidade. Sob
o entendimento de um compromisso comunitário,
o sindicato tem investido no desenvolvimento de
iniciativas éticas e duradouras, que proporcionem
o engajamento de diversos parceiros, apoiadores e
segmentos da sociedade e conduzam a resultados
práticos de transformação industrial e ambiental
no município e em toda a região.
Sim, os negócios estão em nossa raiz formadora.
Porém, com a maturidade do tempo, entendemos
que a alma de uma organização se constitui, acima
de tudo, pelo seu legado.
E assim, 2019 será especial, também, pela
intensidade com que o Simplás se dedicará a
escrever a história dos próximos 30 anos.
Desde 2015, quando o Papa Francisco publicou a
encíclica Laudato Si (Louvado Seja), recomendando
ao mundo evitar o uso de plásticos, o sindicato vem
buscando uma aproximação, no sentido de oferecer
informação correta, atualizada e cientificamente
fundamentada à equipe do pontífice. Ciente da
magnitude de uma mensagem como esta, o
movimento adquiriu contornos globais e o nome de
Diálogos com o Vaticano.
Jamais, contudo, se realizou qualquer articulação
com o propósito de exercer uma mera defesa de
mercado. O objetivo - claro e bem definido - consiste
em promover a educação da população para a
destinação correta dos materiais consumidos à
reciclagem e a inclusão social dos catadores de
materiais, por meio da profissionalização, com
geração de emprego, renda e dignidade.
Com a chancela da Abiplast, ao longo do
ano, a presidência do sindicato reuniu-se com
emissários da Igreja Católica e, durante o mês
de novembro, viajou por Roma, Bruxelas e Lisboa,
onde encontrou-se com empresários cristãos e
interlocutores das petroquímicas, a fim de articular
um posicionamento mundial do setor. A expectativa
é de se realizar um grande debate acerca dos
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benefícios e responsabilidades do consumo de
materiais plásticos, do ponto de vista humanitário,
no próprio Vaticano, em 2019.

Economia circular para crianças

Finalmente, em março de 2018, entrou em
operação o projeto Plástico do Bem. Inicialmente
implementado em 22 escolas municipais de
educação fundamental de Farroupilha, doou
coletores de resíduos domésticos e promoveu
a capacitação de aproximadamente 6,5 mil
estudantes e 500 professores, num modelo de
ação educacional voltada à sustentabilidade capaz
de ser reproduzido em escalas nacional e mundial.
Desde os primeiros dias de vida letiva, as
crianças passam a assimilar a ideia de coleta,
separação, limpeza e destinação correta de
materiais consumidos nas próprias casas para
destinar à reciclagem e, consequentemente,
ao reaproveitamento, com o apoio da escola. O
conceito de economia circular é descoberto em
idade de alfabetização e multiplicado nas próprias
famílias e vizinhanças dos estudantes.
Com menos de oito meses de operação, o projeto
Plástico do Bem já proporcionou o encaminhamento
de mais de 10 toneladas de plástico limpo para
a reciclagem, a arrecadação de quase R$ 8 mil
por parte das escolas públicas municipais de
Farroupilha - que comercializam o material por meio
dos círculos e associações de pais e mestres e
utilizam a receita da forma que considerarem mais
adequada - e a geração de dois novos postos de
trabalho na empresa recicladora.
Paralelamente, a iniciativa já começou a ser
implantada na Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços (CIC) de Caxias do Sul e no Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) unidade Nilo Peçanha, também em Caxias do Sul.
O Simplás agora já conta com acenos positivos
para estender o trabalho de educação para a
separação e destinação correta dos resíduos para
a reciclagem à rede pública municipal de Caxias do
Sul, além de clubes sociais e esportivos, entidades
representativas da sociedade civil, empresas e até
condomínios residenciais.
O que até pouco tempo se trabalhava como um
ato de fé, agora se torna possível vislumbrar na
realidade cotidiana. E assim, com o apoio de todos,
seguiremos transformando o futuro. Para melhor.
Muito obrigado! E um próspero Ano Novo!
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REUNIÃO-JANTAR: A SOLUÇÃO DOS
PLÁSTICOS, COM JAIME LORANDI

Foto: Vanessa Weber

Na abertura do calendário oficial de atividades
do Simplás em 2018, o próprio presidente Jaime
Lorandi apresentou A Solução dos Plásticos uma palestra especialmente desenvolvida pelo
Simplás e agora pronta para ser aplicada em nível
nacional com o apoio da Abiplast. O conteúdo
mostra, de maneira didática, clara e objetiva,
municiado por uma ampla carga de fatos, dados

MARÇO

evento Simplás
científicos e imagens, como a sociedade tem
uma imagem distorcida a respeito dos vastos e
pouco conhecidos benefícios dos plásticos para
a humanidade, ao mesmo tempo em que ignora
solenemente a responsabilidade individual na
separação e destinação correta dos materiais
após o consumo para a reciclagem.
“Atualmente, vemos muito apelo emocional
e pouca razão. Campanhas incoerentes, que
mais confundem do que ajudam e acabam sendo
prejudiciais para o meio ambiente. É possível
nos livrarmos do plástico e substituí-lo por
outros materiais, sim. Só que para manter
nosso atual padrão de vida, as consequências
seriam devastadoras. A demanda de energia, a
geração de efeito estufa e a baixa reciclabilidade
atingiriam níveis calamitosos”, alertou Lorandi.
Foi a estreia de uma palestra que, com o
sucesso desde a largada, seria realizada em
diversos outros momentos e locais pelo restante
do ano.

Educação
ESTREIA DO PROJETO PLÁSTICO DO BEM

O
PLÁSTIC

DO BEM

Foto: reprodução de imagem da RBSTV

SUA ATITUDE

TRANSF RMA
Educação para uma nova consciência ambiental

O projeto do Simplás que conjuga educação e
sustentabilidade desde a idade de alfabetização,
para transformar o futuro, estreia na rede
municipal de ensino de Farroupilha. As
informações e dados completos você confere em
conteúdo especial, na página 10 deste relatório
de atividades.
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qualificação
CURSO GESTÃO NA PRÁTICA:
1ª TURMA EM FARROUPILHA

Fotos: banco de imagens CICS

Consolidado em Caxias do Sul, onde já vai para
a 6ª turma em 2019, o curso Gestão na Prática,
desenvolvido pelo Simplás em parceria com o
grupo Uniftec, estreou em Farroupilha, sob a
chancela da Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços (CICS) do município.
São 56 horas distribuídas em sete módulos,
com frequência mensal, sempre aos sábados.
As aulas fornecem ferramentas práticas
de aplicação imediata e visão de futuro nas
disciplinas de:
• Princípios básicos de gestão
• Finanças
• Marketing e produto
• Vendas
• Inovação e tecnologia
• Direito
• Liderança
Confira o depoimento de um dos participantes:

“Tudo o que uma empresa precisa, vimos neste
curso. O melhor, do meu ponto de vista, é que
foi realizado sempre no último sábado de cada
mês, o que não se torna maçante, como ir todos
os dias. Um assunto exclusivo por sábado. Na
minha opinião, os professores são de alto nível de
conhecimento e o conteúdo é muito bom. Valeu
muito a pena. Recomendo. Acredito que todos os
empresários deveriam fazer. Mesmo os que têm
formação superior. Sempre é bom relembrarmos
detalhes que, muitas vezes, deixamos passar.
Outra coisa boa é que os professores vêm para
a aula com muitos cases do mercado. Valeu
muito para mim como empresário e também
para a empresa, porque o cenário não é fácil e
precisamos encontrar fórmulas para se destacar
no mercado.”
Leandro Pergher (Farroupilha) - diretor da
Filtros Planeta Água

ABRIL

CURSO DE LIDERANÇA:
3ª TURMA
Um dos grandes sucessos da parceria entre
o Simplás e o grupo Uniftec, que une a indústria
e o meio acadêmico, o curso de Liderança surgiu
como oferta exclusiva de aprofundamento de
conteúdo, a partir de sugestão e demanda
dos próprios participantes do curso Gestão na
Prática, que têm ali uma disciplina específica
sobre o tema. De rápida duração, a atividade se
multiplica em edições e frequentadores, inclusive
na modalidade in company.
A terceira turma cumpriu seu ciclo entre os
meses de abril e maio.
Foto: banco de imagens Simplás

4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - dezembro de 2018

inovação

O presidente
do Simplás, Jaime Lorandi, e o
diretor executivo
Zeca Martins integraram missão
organizada
pelo
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e
de
Material
Elétrico de Caxias
do Sul (Simecs)
e pela Uniftec ao
Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno,
Nanomateriais e Nanotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie - o MackGraphe.
A comitiva também passou pelo Instituto Mauá,
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o
Centro Tecnológico de São José dos Campos todos em território paulista. As organizações
são referência nacional em pesquisa e desenvolvimento para a indústria 4.0.
Além de reforçar laços de cooperação

ABRIL

VISITA DO SIMPLÁS AO
MACKGRAPHE

tecnológica e de mercado, o Simplás foi ver de
perto as aplicações possíveis para o grafeno,
matéria-prima cuja resistência é 200 vezes
superior à do aço, praticamente transparente,
impermeável e flexível. Uma das oportunidades
de negócios identificada na missão envolve a
transformação do plástico reciclado em matériaprima para impressão 3D com auxílio do grafeno.
Existe a perspectiva de que, em breve, toda a
carroceria de um automóvel, que hoje é fabricada
em aço, possa ter estrutura de plástico aditivado
com grafeno.

Fotos: banco de imagens Simplás
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encontro
MAIO

SIMPLÁS ORGANIZA ENCONTRO NACIONAL
DE FERRAMENTARIAS

Fotos: Fábio Grison

A Medida Provisória que oficializa a criação
do Rota 2030 foi assinada pela presidência da
República apenas no início de novembro, em
Brasília. Porém, seis meses antes da novidade,
em Caxias do Sul (RS), os participantes do
11º Encontro Nacional de Ferramentarias
(Enafer) já conheciam e debatiam as principais
diretrizes do programa de estímulo à pesquisa
e desenvolvimento de conteúdo nacional pelas
montadoras e fabricantes automotivas - com
direito a presença de um representante da
Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Mais
de 300 empresários, executivos, gestores,
pesquisadores, professores e estudantes
ligados aos segmentos de ferramentaria,
moldes e matrizes, além do próprio setor
de transformação, participaram do evento
organizado pela Associação Brasileira da Indústria
de Ferramentais (Abinfer) e pelo Simplás.
Os detalhes em torno do sucessor do InovarAuto, apresentados por Igor Calvet, estiveram
na crista das discussões, mas não foram o único
artigo em pauta. Diretor de ferramentaria da
General Motors do Brasil, José Antônio Zara,
defendeu investimentos em tecnologia, gestão
e qualificação de pessoas de forma simultânea.
Diretor de operações da Schulz, Divisão
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Automotiva, empresa de Joinville (SC), Bruno
Salmeron, palestrou sobre governança familiar.
Ao final da palestra motivacional de Marcio
Mancio, a Abinfer e o Simplás prestaram
homenagem, com entrega da medalha Herói
Ferramenteiro, a três pioneiros que fazem parte
da história do setor. Foram homenageados
Renato Leonardelli, nascido em 1945; Alcides
Bonezi, em 1940; e Salustiano Lima Machado,
em 1936. O evento ainda contemplou cursos e
treinamentos técnicos específicos, com intensa
participação.
Em sua manifestação, o presidente da Abinfer,
Christian Dihlmann, defendeu maior envolvimento
do empresariado visando ao fortalecimento
da entidade para que as demandas do setor
sejam atendidas. “Somos desconhecidos porque
somos negligentes em mostrar o que fazemos e
representamos”, definiu.
O presidente do SIMPLÁS, Jaime Lorandi,
afirmou que os desafios continuarão sendo
constantes, exigindo a busca permanente pela
perfeição da qualidade. Argumentou que as
ferramentarias terão de ser adaptar aos novos
tempos, que não são do individualismo, mas do
compartilhamento de conhecimentos com os
concorrentes para acelerar a inovação. “É hora
de quebrar paradigmas. Com o individualismo não
se tem futuro”, alertou.

REUNIÃO-JANTAR: OPORTUNIDADES
DO GRAFENO PARA O MERCADO DO
PLÁSTICO, COM MAURO TERENCE

Foto: Vanessa Weber

Coordenador do Programa de Pós-graduação
em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
da Universidade Presbiteriana Mackenzie MackGraphe, o engenheiro Mauro Cesar Terence
apresentou as diversas oportunidades para
vislumbradas pelo mercado do plástico com o
advento do grafeno.

JUNHO

evento Simplás

A matéria-prima do futuro possui condutividade
térmica mais de 10 vezes superior a do cobre
e é o melhor condutor elétrico conhecido pela
ciência. O material absorve apenas 2% da luz,
portanto, é quase invisível a olho nu. Em um
metro quadrado, concentra massa de apenas
0,77 miligramas. A espessura o torna também
um elemento excelente para equipamentos
eletrônicos.
Entre os projetos de pesquisa orientados pelo
Ph.D, está o desenvolvimento de um polímero –
um nanocompósito – constituído por óxido de
grafeno e embalagens recicladas, para aplicação
em impressão 3D.
“Agora é preciso fazer isso sair da universidade
e ganhar o mercado, para entrar na nossa vida.
O setor de plástico vai ser muito beneficiado com
a massificação da produção de grafeno.
Principalmente na parte de reciclagem, que
permite trabalhar com propriedades similares às
de produto virgem. E no plástico, o grafeno se
incorpora com facilidade muito maior do que em
outros materiais”, afirmou Terence.

qualificação
CURSO GESTÃO NA
PRÁTICA: 4ª TURMA

Fotos: Alessandra Passarin

Início da 4ª turma do curso Gestão na Prática,
desenvolvido pela parceria entre o Simplás e o
grupo Uniftec, em Caxias do Sul (RS). O período
letivo foi concluído em novembro.
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premiação
JUNHO

SIMPLÁS PREMIADO NA FIERGS:
BOAS PRÁTICAS SINDICAIS COM O
PROJETO PLÁSTICO DO BEM
Poucos meses após a estreia, a iniciativa de
educação e sustentabilidade desenvolvida pelo
Simplás já alcançou reconhecimento em um
programa idealizado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O projeto Plástico do Bem,
que apresenta o conceito de economia circular
e gera recursos adicionais para escolas públicas
por meio da reciclagem, conquistou o segundo
lugar na etapa estadual do 1º Prêmio Nacional de
Boas Práticas Sindicais. A escolha e a premiação
couberam à Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (Fiergs).
Além de um troféu, o Plástico do Bem
faturou também um cheque no valor de R$ 2
mil, destinado à fabricação de novos coletores
individuais de resíduo doméstico, distribuídos
entre os participantes do projeto.
“Estamos muito felizes e muito orgulhosos
de ver esta ideia reconhecida já na largada,
por uma entidade do porte da Fiergs. Serve
de estímulo para mantermos e aprofundarmos
nosso empenho na educação para destinação
correta dos plásticos pós-consumo”, declarou o
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
Na entrega da premiação, o Simplás foi
representado pelo consultor jurídico Henry
Maggi.
Foto: banco de imagens Simplás

palestra
APRESENTAÇÃO NA ABIPLAST:
A SOLUÇÃO DOS PLÁSTICOS
Em dois dias consecutivos, o Simplás
apresentou ideias e posições na reunião da
Abiplast, em São Paulo. Além de discorrer e
ganhar o apoio oficial da entidade nacional do
setor para conduzir os Diálogos com o Vaticano,
o presidente Jaime Lorandi também apresentou
A Solução dos Plásticos, palestra especialmente
desenvolvida pelo Simplás para mostrar à
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sociedade os benefícios do uso dos plásticos
e a responsabilidade de cada consumidor na
separação e destinação correta dos materiais
pós-consumo para a reciclagem. Foi o primeiro
passo para a palestra se tornar, pouco depois,
oficialmente um veículo da mensagem da própria
Abiplast no país.

PROJETO PLÁSTICO DO BEM:
CAPACITAÇÃO NO SENAI NILO PEÇANHA

JULHO

qualificação

Fotos: Alessandra Passarin

Depois da estreia nas escolas municipais de
educação fundamental de Farroupilha, o projeto
Plástico do Bem fez o primeiro desembarque
em Caxias do Sul em ponto emblemático para o
associativismo industrial: a unidade do Senai Nilo
Peçanha, no bairro Exposição.
Com a capacitação ministrada pelo diretor
executivo do sindicato, Zeca Martins, as turmas
de Auxiliar de Operador Logístico e Auxiliar de
Cozinha, com cerca de 40 alunos na faixa dos 14

e 15 anos, incluindo quatro com necessidades
especiais, tomaram o primeiro contato com a
iniciativa. E saíram empolgados para pôr a ideia
em prática.
“Muito legal. Entendemos tudo. Vai dar bom”,
resumiu o estudante Matheus Fonseca, 15 anos.
A ideia de trazer a iniciativa do Simplás para
as salas de aula do Senai partiu das professoras
Cristiane Janaína Buso e Salete Marin.

CURSO DE LIDERANÇA:
INÍCIO DA 4ª TURMA

Inovação do Simplás em parceria com o grupo
Uniftec, desenvolvida a partir de demanda dos
alunos da mesma disciplina no curso Gestão
na Prática, que manifestaram desejo por maior
aprofundamento do tema, o curso de Liderança
cumpriu sua quarta jornada entre os meses de
julho e agosto.

Foto: banco de imagens Simplás
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matéria especial
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Educação para uma nova consciência ambiental

Foto: Vanessa Weber

UM PROJETO PARA
TRANSFORMAR
O FUTURO PELA
EDUCAÇÃO
ttocS na yrB

NÚMEROS 2018
de 27/03 a 30/10, em Farroupilha

22

escolas
participantes

500

professores
engajados
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Em operação desde março de 2018,
inicialmente pelas escolas municipais de educação
fundamental de Farroupilha (RS), a iniciativa
já começa a dar os primeiros passos para se
expandir para outros municípios e instituições.
Confira alguns dos principais dados a respeito da
ação e saiba como participar.

ttocS na yrB
4 novos postos de trabalho
gerados pela empresa recicladora com o projeto.
Incremento de 200% na equipe

6,5mil

9.960,80

R$

alunos e famílias
engajados

de renda extra obtida
pelas escolas

12.076kg

1 novo veículo

de material
encaminhado para
a reciclagem

adquirido pela empresa
recicladora. Aumento de
100% na frota

MELHORIAS OU RECURSOS JÁ ADQUIRIDOS
PELAS ESCOLAS A PARTIR DO PROJETO:

QUE TIPOS DE PLÁSTICOS LIMPOS ESTÃO
VALENDO NO PROJETO?

•
•
•
•
•
•
•

• Garrafas PET de qualquer tamanho
• Embalagens rígidas, como as de xampu,
cosméticos, detergentes e produtos de
limpeza
• Potes e tampas diversos, como os de
produtos alimentícios

Compra de livros
Lanche especial de Dia das Crianças
Aluguel de brinquedos infláveis para festa
Mesa de futebol de botão
Rede de badminton
Maletas de jogos
Bolas

COMO FUNCIONA O
PROJETO - EM 7 PASSOS
O Simplás, em parceria com o Instituto
Plastivida, oferece capacitação e material
didático para professores e orientadores das
escolas, empresas, associações, clubes ou
quaisquer outras organizações interessadas em
participar da iniciativa.
Os professores, orientadores ou líderes
capacitados pelo Simplás, em parceria
com o Instituto Plastivida, trabalham noções de
reciclagem e sustentabilidade com suas turmas
ou grupos, ensinando formas de descarte
correto, separação e limpeza dos materiais
plásticos.
Em suas residências, os estudantes,
funcionários ou demais participantes do
projeto coletam, separam e limpam o material
plástico que poderá ser reaproveitado e o levam
de volta às respectivas escolas ou organizações.
Nas instituições, o material trazido pelos
estudantes é armazenado em recipientes
de grande porte (os big bags), também fornecidos
pelo Simplás. Quando o big bag estiver cheio,
a entidade aciona a empresa recicladora para
fazer a coleta do material.

Foto: Vanessa Weber

A empresa recicladora vai até cada
entidade participante, mediante agendamento, recolhe o material, faz a pesagem e
substitui os big bags cheios por outros vazios.
O peso do material recolhido determina
o valor pago a escola ou organização
pela empresa recicladora. É importante que o
material esteja separado e limpo corretamente,
de acordo com as orientações transmitidas
anteriormente, na fase de capacitação.
Cada escola ou entidade participante do
projeto Plástico do Bem poderá utilizar
como quiser os recursos obtidos com a venda
do material para reciclagem.

QUEM FEZ ACONTECER:
REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO MASTER:

APOIO INSTITUCIONAL:

Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho

RECICLADOS
E M

C R I S T O

PATROCÍNIO:

Soluções Inteligentes em Moldes

UNA-SE A ESSA
TRANSFORMAÇÃO!

Saiba como apoiar o projeto Plástico do Bem
E-mail: vanessa@simplas.com.br | Fone: (54) 3013.8484
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JULHO

apoio
SIMPLÁS NA CÂMARA DE
VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Apoio a projeto de educação para a reciclagem.

Adiló Didomênico, Edson da Rosa, Rafael Bueno,
Paula Ióris, Paulo Périco, Alceu Thomé, Rodrigo
Beltrão e Gladis Frizzo - todos de diversas
correntes partidárias.

Foto: Cristiane Barcelos

INTERPLAST 2018:
PARTICIPAÇÃO EM TRÊS FRENTES
Foto: Vanessa Weber

O Simplás participou
da maior feira setorial
do país na temporada,
a
Interplast
2018,
em três frentes: com
estande próprio levando
oito expositores, com
uma missão técnica de
aproximadamente
30
participantes e ainda com
A Solução dos Plásticos,
palestra proferida em
duas ocasiões durante o evento pelo presidente
Jaime Lorandi.
De modo geral, os expositores auferiram
bons resultados da passagem por Joinville (SC):
D’Zainer Produtos Plásticos (dzainer.com.br),
Elri Embalagens e Acessórios (elri.com.br), Gauer
Autopeças (gauer.ind.br), Ipos (ipos.com.br),
Mantova Tubos Flexíveis (mantova.ind.br),
Polifibras Resinas Ecológicas (polifibras.com.br),
Roma Usinagens (romausinagens.com.br), Sulpet
Plásticos (sulpetplasticos.com.br) atraíram
negócios e interessados com lançamentos,
novidades, oferta de serviços, produtos próprios
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e aposta em tecnologia.
Paralelamente, A Solução dos Plásticos foi
apresentada em duas ocasiões. Na primeira
delas, durante a reunião da Câmara Nacional de
Recicladores de Materiais Plásticos (CNRMP)
da Abiplast. Presidente da Abiplast e também
da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz Coelho
comentou que a apresentação desenvolvida pelo
Simplás - e que será compartilhada por todo o
setor - tem a capacidade de modificar a forma
como as pessoas enxergam o ato de consumo
e o incremento na qualidade de vida oferecido
pelos produtos.
“O Jaime é um palestrante bem didático e o
conteúdo está bem acessível à toda população.
Não usa aquela linguagem técnica, restrita ao
setor. Ele mostra com fatos que a sociedade
não poderia viver sem o plástico. Porque oferece
muitos benefícios e porque a troca por outros
materiais teria imenso impacto ambiental. O que
a sociedade precisa fazer é buscar alternativas
para ampliar o uso dos plásticos e estabelecer
uma relação mais amigável deles com as
pessoas”, avaliou Roriz.

AGOSTO

Ratificando seu compromisso com a educação
para a sustentabilidade, o Simplás atendeu
convite e compareceu à Câmara de Vereadores
de Caxias do Sul para apoiar a aprovação - por
unanimidade - do projeto Reciclagem na Escola
tem Valor. O próprio autor do texto que autoriza o
executivo a trabalhar iniciativas de educação para
a separação e destinação correta de materiais
na rede municipal de ensino, vereador Gustavo
Toigo, revelou inspiração na iniciativa premiada
do Simplás já em andamento no município vizinho
de Farroupilha, o Plástico do Bem.
O longo histórico de engajamento do sindicato
com a educação para a sustentabilidade rendeu
menções favoráveis também dos vereadores

aniversário

Foto: Júlio Soares

AGOSTO

REUNIÃO-ALMOÇO
DA CIC: 29 ANOS
DO SIMPLÁS
Para marcar os 29 anos de fundação, o Simplás
levou à tradicional Reunião-almoço da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do
Sul a palestra Educação para a Sustentabilidade,
proferida pelo presidente do sindicato, Jaime
Lorandi. Por sua vez, a CIC homenageou o
Simplás com uma placa comemorativa, entregue
pelo presidente da entidade, Ivanir Gasparin.
“As pessoas precisam assumir suas
responsabilidades com os resíduos que geram
após o consumo. Naturalmente, o poder público
também tem essa responsabilidade, mas isso
não é desculpa para descartar seus resíduos
incorretamente, ao invés de destiná-los para
a reciclagem. Você pode fazer o certo e depois
cobrar as autoridades do seu município. A
destinação correta já é prática habitual nas
indústrias. Agora deve ser incorporada na vida
individual, com os resíduos domésticos”, declarou
o presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

PLÁSTICO DO BEM: CAPACITAÇÃO
NA CIC DE CAXIAS DO SUL
é de engajamento de aproximadamente 150
pessoas com circulação diária pelo local. Todos os
recursos obtidos com a destinação correta dos
plásticos limpos pós-consumo para a reciclagem
serão destinados ao projeto Mão Amiga.

Foto: Vanessa Weber

O Simplás deu início à implantação do projeto
Plástico do Bem na Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços (CIC) de Caxias do Sul - na mesma
ocasião em que o presidente do sindicato, Jaime
Lorandi, ocupou o posto de palestrante principal
na tradicional Reunião-almoço da entidade.
A capacitação aos funcionários e prestadores
de serviço frequentadores da CIC foi ministrada
pelo biólogo Rafael Lima, do Instituto Plastivida,
com abertura do diretor executivo da CIC, Gelson
Dalberto, e do diretor executivo do Simplás,
Zeca Martins.
O Simplás também realizou a doação de 30
coletores de resíduos plásticos de 10 litros,
que foram distribuídos pelos espaços das 26
organizações residentes no condomínio da CIC,
e de três coletores de 100 litros, posicionados
em áreas comuns estratégicas, de intensa
movimentação de público na entidade. A projeção
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MISSÃO TÉCNICA: SENAI INOVAÇÃO
E CETEPO, EM SÃO LEOPOLDO (RS)

Foto: Vanessa Weber

Uma missão técnica do Simplás levou um
grupo de empresas associadas para visitar,
conhecer a estrutura e identificar oportunidades
em três instituições de referência em pesquisa e
desenvolvimento voltados à indústria: o Instituto
Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros,
o Instituto Senai de Inovação Metal Mecânico e
o Centro Tecnológico de Polímeros e Elastômeros
(Cetepo), em São Leopoldo (RS).
No Rio Grande do Sul, foram investidos
aproximadamente R$ 96 milhões em oito
Institutos SenaiI de Inovação e Tecnologia,
que têm como principal objetivo o aumento da
competitividade e produtividade da indústria
brasileira. Os Institutos oferecem soluções
completas em diferentes setores através
de serviços de: pesquisa, desenvolvimento e
inovação; consultoria em tecnologia; serviços
laboratoriais (metrológicos).

MERCOPAR 2018: CINCO EMPRESAS
EM ESTANDE COLETIVO
Cinco indústrias representadas pelo Simplás
mostraram seus diferenciais em produtos e
serviços e participaram de rodadas de negócios
na Mercopar 2018. D’Zainer (dzainer.com.
br), Ipos (ipos.com.br), Kaballa (kaballa.com.
br), Plasmosul (plasmosul.com.br) e Perfil-Maq
(perfil-maq.com.br) integraram o Espaço de
Negócios Arranjo Produtivo Metalmecânico
e Automotivo da Serra Gaúcha (APLMMeA)
+ Caixa, que reuniu 30 empresas dos ramos
metalmecânico, eletroeletrônico e plástico da
região. As empresas participantes associadas
ao Simplás, além de Simecs e Simme, contaram
com subsídio das respectivas entidades.
O estande coletivo resultou de uma iniciativa
do APLMMeA com patrocínio da Caixa com apoio
do Sebrae e do Governo do Estado, por meio de
recursos provenientes da Consulta Popular.
Foto: arquivo APL
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OUTUBRO

SETEMBRO

inovação

OUTUBRO

evento setorial
3º CONGRESSO BRASILEIRO
DO PLÁSTICO: ORGANIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO
Com casa cheia, o Simplás foi o responsável
pela palestra de abertura do 3º Congresso
Brasileiro do Plástico, no auditório da PUCRS. O presidente do sindicato, Jaime Lorandi,
apresentou A Solução dos Plásticos, dando início
à programação que, em 2018, teve por tema
Plástico: sempre uma solução indispensável e
inteligente.
O Congresso Brasileiro do Plástico surgiu em
2014 com o objetivo de debater a relação do
plástico com a sociedade. O evento é promovido
em regime bienal pelos três sindicatos gaúchos da
indústria de transformação do plástico: Sindicato
das Indústrias de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás); Sindicato das Indústrias de
Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinplast); Sindicato das Indústrias de Material
Plástico do Vale do Vinhedos (Simplavi).
A cada edição, o evento reúne especialistas
nacionais e internacionais em debates que
abordam evoluções, cases e tecnologias
relacionadas ao plástico, uma das matériasprimas mais estudadas e inovadoras no mundo,
além de grande parceira da sociedade.
Na primeira palestra da edição 2018 do
evento, o presidente do Simplás, Jaime Lorandi,
falou sobre o plástico como solução. “A faca,
sozinha, não consegue matar. Para isso é
necessária ação humana. Assim é a poluição,
resultado do destino inadequado dos resíduos.
Quem gera poluição é o ser humano”, frisou.

Fotos: Eduardo Fontoura

qualificação
Foto: banco de imagens Simplás

CURSO DE LIDERANÇA: 5ª TURMA
A capacitação desenvolvida pelo Simplás em
parceria com o grupo Uniftec a partir de demanda
dos participantes do curso Gestão na Prática,
e que já conta também com possibilidade de
contratação in company, chegou à quinta turma.
O ciclo, ministrado pela professora Débora
Frizzo, se cumpriu entre os meses de outubro
e novembro.
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OUTUBRO

evento Simplás
REUNIÃO-JANTAR: POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM GILMAR
DO AMARAL
Foto: Vanessa Weber

Antecipando situação que se tornará dominante em
2019, o Simplás
dedicou a última
Reunião-Jantar de
seu calendário oficial na temporada
ao tema da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Especialista na matéria, o consultor Gilmar do
Amaral, que junto à Abiplast e à CNI, alertou
para o surgimento do Surgimento Nacional de
Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos
(SINIR).
“É uma novidade. Em breve, todas as empresas
terão de informar diretamente ao governo
quantos resíduos sólidos estão gerando”.
Conforme Amaral, o texto da lei promulgada

e regulamentada em 2010 prevê o conceito de
responsabilidade compartilhada. Isto é, com
praticamente a totalidade dos resíduos sólidos já
solucionados durante a produção, o foco se volta
para as embalagens pós-consumo de produtos
não perigosos. E neste sentido, para buscar o
enquadramento legal, um caminho recomendável
às empresas é a adesão ao Acordo Setorial da
PNRS.
“É o momento de decidir se você prefere
participar de uma coalizão empresarial para a
construção conjunta de um acordo setorial, ou
se prefere deixar que o governo decida tudo
sozinho, baixe um decreto e depois você cumpra”,
provocou Amaral.
O consultor ainda revelou a dimensão da
cadeia de reciclagem de materiais plásticos pósconsumo no Brasil: 1.072 empresas instaladas,
9.826 empregos gerados, 550 mil toneladas
recicladas em 2017.

qualificação
NOVIDADE: CURSO
DE MINDSET 4.0
O Simplás lança mais uma novidade no
campo das capacitações empresariais: o curso
de Mindset 4.0 - Mindset Fixo X Mindset de
Crescimento. Ministrada pela professora Débora
Frizzo e pelo diretor executivo do Simplás, Zeca
Martins, a atividade se desenvolveu ao longo de
dois dias, com carga de 8 horas/aula.
Na grade curricular, constam os temas
Mudança mental; A dinâmica da mente e o
processo mental; Aplicando o Mindset no dia a dia;
Mindset fixo X Mindset de crescimento: ampliando
a visão das organizações; A transformação do
Mindset; Tarefas de follow-up; Atitude mental
para novas possibilidades de negócio; O Mindset
como agente de transformação.
“Mindset
consiste,
basicamente,
em
posicionamento mental. Todo mundo tem
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dificuldade de assimilar mudanças. E este curso
mostra que mudanças podem ser positivas. Só
é preciso se adequar a elas. Alterar o Mindset
significa ajustar o modelo mental para gerar
novas possibilidades de negócio”, explicou o
diretor executivo do Simplás, Zeca Martins.

4º CAFÉ COM RH:
AMBIENTE DE TRABALHO
O RH e o engajamento de lideranças na
construção de um bom ambiente de trabalho foi
o tema do 4º do Café com RH, promovido pelo
Grupo de Relações Trabalhistas (Grupo RT) do
Simplás. Na edição deste ano, o palestrante foi
o diretor para Rio Grande do Sul da consultoria
Great Place To Work (GPTW), André Bersano, e
o gerente de RH da empresa Stihl, Diego Rafael
da Silva Pereira.
“O que torna uma empresa um Great Place To
Work? Não existe uma resposta única, mas, se
existisse, seria algo muito próximo de: líderes
conectados com suas equipes”, definiu Bersano.
“Há incentivo para que todas as posições
elegíveis sejam trabalhadas com recrutamento
interno, em uma meta de 75% das vagas.
Valorizamos o profissional e o engajamento em
processos de autodesenvolvimento”, revelou
Pereira.

NOVEMBRO

evento Simplás

Foto: Vanessa Weber

SIMPLÁS EM MACEIÓ (AL): IV FÓRUM
REGIONAL DA INDÚSTRIA DO PLASTICO
Foto: banco de imagens Simplás

A convite da organização do IV Fórum
Regional da Indústria do Plástico, o Simplás
apresentou sua experiência em educação para a
sustentabilidade em Maceió (AL). O presidente
Jaime Lorandi apresentou A Solução do Plástico
no Auditório Gilberto Mendes de Azevedo,
da Casa da Indústria Napoleão Barbosa, em
evento promovido pelo Sindicato das Indústrias
de Plásticos e Tintas do Estado de Alagoas
(Sinplast-AL), a Cadeia Produtiva da Química e
do Plástico de Alagoas, a Prefeitura Municipal de
Maceió, o Sebrae-AL e a Braskem, com apoio da

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas
(Fiea).
A palestra desenvolvida pelo Simplás, que
mostra os benefícios dos plásticos para o
avanço na qualidade de vida da humanidade, além
da importância da educação para a destinação
correta dos materiais depois de consumidos,
já alcançou públicos como os do 3º Congresso
Brasileiro do Plástico, em Porto Alegre (RS), da
feira Interplast, em Joinville (SC), e da Câmara
de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias
do Sul (RS).
“A Solução dos Plásticos, desenvolvida pelo
Simplás, passa a ser a apresentação oficial da
linguagem nacional do setor plástico, por meio
da Abiplast. E o Plástico do Bem passa a ser o
nosso exemplo de prática educativa para o Brasil
inteiro. O Simplás não faz uma defesa do setor,
mas uma defesa da educação para a separação
e destinação correta dos resíduos pós-consumo
para a reciclagem”, revelou o presidente do
sindicato, Jaime Lorandi.
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matéria especial
DIÁLOGOS COM O VATICANO

Um projeto para uma linguagem mundial pela educação.
Em andamento desde 2015, quando da
emissão da encíclica Laudato Si (Louvado Seja),
pelo Papa Francisco, recomendando ao mundo
evitar o uso dos materiais
plásticos, a iniciativa do Simplás
busca estabelecer uma linguagem
mundial do setor para dialogar
com toda a sociedade, em torno
da educação para a separação e
destinação correta dos materiais
para a reciclagem.
“A partir da articulação de um
encontro com o Papa Francisco,
cuja expectativa é se realizar em
2019, no Vaticano, por meio de
um grande debate acerca dos benefícios dos
plásticos para a humanidade, a sustentabilidade

Junho

APOIO DAS
ENTIDADES LATINOAMERICANAS

e a inclusão social dos recicladores, o Simplás
se torna referência nacional e internacional
em educação para o consumo responsável e
destinação correta dos materiais
utilizados para a reciclagem”,
revelou o presidente do Simplás,
Jaime
Lorandi,
condutor
do
processo
como
membro
da
diretoria plena da Abiplast.
“O objetivo sempre foi o de
multiplicar a educação para a
destinação correta dos resíduos
consumidos para a reciclagem.
Não se trata de defesa de setor”,
sentencia Lorandi.
Confira o andamento das principais ações
desenvolvidas durante o ano.

Reunião na sede da Abiplast, em São Paulo
(SP), definiu o apoio da Associação Latinoamericana da Indústria Plástica (Aliplast), que
congrega as principais entidades do setor no
continente, à iniciativa do Simplás pelos Diálogos
com o Vaticano.

Agosto

APRESENTAÇÃO AO
ARCEBISPADO DE
SÃO PAULO

Membro da diretoria plena da Abiplast
e presidente do Simplás, Jaime Lorandi,
apresentou para avaliação do arcebispo de São
Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, o texto da
carta que será enviada ao Papa Francisco.

Setembro

ENCONTRO ESTRATÉGICO NO RIO DE JANEIRO
Após teleconferência com o presidente mundial
da União Cristã Internacional de Executivos
de Negócios (UNIAPAC), Rolando Medeiros,
o condutor dos Diálogos com o Vaticano,
como membro da diretoria plena da Abiplast e
presidente do Simplás, Jaime Lorandi, encontrou-
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se, no Rio de Janeiro, com o Monsenhor Osvaldo
Neves. Líder religioso bastante próximo do Papa
Francisco, o Monsenhor ofereceu orientações
para ajustar o contato com o gabinete do
Pontífice.

Outubro

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PLÁSTICO DO
BEM NO RIO DE JANEIRO
Plástico do Bem, o projeto de educação para
a sustentabilidade desenvolvido pelo Simplás,
foi apresentado, no Rio de Janeiro (RJ), ao
Monsenhor Osvaldo Neves. O líder religioso auxilia
nas articulações para formalizar um encontro no
Vaticano, a respeito dos benefícios dos plásticos
para a humanidade e sua importância na inclusão
social por meio da economia circular.

Membro da diretoria plena da Abiplast na
condução do processo, Lorandi deve estabelecer
contato com o Dicastério para o Desenvolvimento
Humano Integral, órgão do Vaticano cuja
Secretaria do Bem Comum aborda questões
sociais, de caridade, justiça, saúde e pobreza e
poderia agregar o debate em torno dos plásticos
como agentes de melhoria humanitária.

Novembro

ENTREVISTA À RÁDIO VATICANO

Membro da diretoria plena da Abiplast e
presidente do Simplás, Jaime Lorandi, viajou
por Roma, Bruxelas e Lisboa, onde encontrouse com empresários cristãos e interlocutores
das petroquímicas, a fim de articular um
posicionamento mundial do setor. A expectativa
é de se realizar um grande debate acerca dos
benefícios e responsabilidades em torno do
consumo de materiais plásticos, do ponto de
vista humanitário, no próprio Vaticano, em 2019.
Na passagem pela capital do Estado católico,
Lorandi concedeu entrevista à Rádio Vaticano,
em programa de língua portuguesa, sob o
comando do apresentador Silvonei José - famoso
pela responsabilidade de gravar entrevistas e
pronunciamentos com o próprio Papa Francisco.

Foto: banco de imagens Simplás

Foto: Ana Elisa Fraga

E na sequência da jornada desenvolvida em
parceria com a Associação dos Dirigentes
Cristãos de Empresas (ADCE) e a União
Cristã Internacional de Executivos de Negócios
(UNIAPAC), o presidente do Simplás teve a rara
oportunidade de cumprimentar pessoalmente o
Sumo Pontífice, em deslocamento pela Praça de
São Pedro.
“A emoção foi indescritível”, declarou Lorandi.
Na mesma jornada pela Europa, Lorandi
encontrou-se com o diretor executivo da Plastics
Europe, Karl Foerster. A associação representa
o setor plástico de todo o continente europeu
em nível mundial. Foerster convidou Lorandi para
integrar-se à reunião que fecha o calendário
oficial da Global Plastics Alliance, que congrega
entidades e programas de petroquímicas de
pesquisa e ações de prática ambiental envolvendo
os materiais plásticos em todo o planeta. O
evento ocorre de 12 a 14 de dezembro em Bali,
na Indonésia.
Lorandi conclui a passagem pela Europa
participando do encontro anual internacional
da Uniapac em Lisboa, Portugal, onde articula
com demais líderes empresariais cristãos o
andamento dos Diálogos com o Vaticano.
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UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE CRESCIMENTO! PARTICIPE!

gestão
Curso

na prática

SUDELCTURE
SO
COSIBN
E
ILIDAD

NY!

PA
IN COM

POS

AS MELHORES FERRAMENTAS DE GESTÃO.

CURSO PARA GESTORES DE QUALQUER ÁREA
DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO!

HORÁRIO
DIFERENCIADO
1 aula por mês

DIDÁTICO
ferramentas
práticas em
todos os módulos

EXCELENTE
CUSTO x
BENEFÍCIO

INOVADOR
várias dinâmicas
de grupo

PRÁTICO E
OBJETIVO

VISÃO DE
FUTURO

Local: Uniftec
Horário: Sábados, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Inscreva-se para a 6ª turma, início em abril de 2019

liderança
Curso de

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DESSA

TRANSFORMAÇÃO!
SUDELCTURE
SO
COSIBN
E
ILIDAD
PANY!
M
O
C
N
I

POS

Programa:
HORÁRIO
das 18h30min
às 22h30min

LOCAL
Uniftec

AULAS COM
Profª Débora
Frizzo

Inscreva-se para a 6ª turma,
início em fevereiro de 2019
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VAGAS LIMITADAS!
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• Contextualização da liderança: definições e papéis da
liderança; tipos de liderança;
• Diferenças entre liderança, gestão e chefia: variáveis
individuais e grupais de líderes e liderados que
impactam na liderança;
• Desenvolvimento da personalidade de um líder;
inteligência emocional;
• Desenvolvimento de ferramentas de liderança.

Mais informações: 54 3013.8484 - vanessa@simplas.com.br

