ATIVIDADES
TRANSFORMANDO
O FUTURO!

Conﬁra nesta edição
Caderno Especial Plástico do Bem

Gestão para o associado
Diante de toda nova gestão que se inicia em uma grande en dade representa va
como o Simplás se apresentam uma série de importantes desaﬁos administra vos.
E para responder ao primeiro deles de maneira imediata, optamos por adotar uma
das diretrizes que queremos tornar marca da passagem desta nova equipe pelo
sindicato: a transparência.
Seremos absolutamente claros quanto ao momento vivido pela en dade. A
atualização da legislação trabalhista impôs um novo cenário à a vidade
associa va. Aliada à retração da economia, a mudança provocou impacto na
receita ﬁnanceira do Simplás no ano de 2019, culminando no recebimento de
apenas 84,45% da receita prevista no orçamento para o exercício atual. Em
comparação ao ano de 2018, a redução chegou a 42,18%.
Já antecipando a possibilidade de queda na arrecadação, a gestão anterior adotou
medidas de reestruturação interna no sindicato, a ﬁm de adequar o quadro de
serviço à nova realidade sem, com isso, comprometer o atendimento prestado ao
Foto: Júlio Soares – Obje va
associado.
Na gestão atual, foram suspensas verbas dos empenhos considerados mais onerosos em relação ao retorno oferecido. Além
disto, reduziram-se os honorários a prestadores de serviço, contribuições ins tucionais e diversas despesas de operação.
Estas ações gerarão uma economia que chegará a mais de R$ 60 mil em 2020.
Com a mesma presteza, para o ano que se avizinha, já estamos buscando patrocínios aos nossos projetos a ﬁm de
incrementarmos a receita. No mesmo sen do, ainda realizaremos mais cortes em despesas com o propósito de mantermos a
saúde ﬁnanceira da en dade.
Para os próximos dois anos e meio, o Simplás projeta uma gestão extremamente enxuta e voltada para a oferta de bene cios e
o atendimento dos anseios dos associados. A ideia é de promover a defesa do setor, oferecer maiores oportunidades de
geração de negócios e intercâmbio de conhecimentos, como a par cipação em feiras, a realização de missões e eventos
técnicos e alterna vas de capacitação.
A en dade também pretende reforçar e buscar ainda maior reconhecimento para sua proposta de Educação Ambiental,
Inclusão Social e Economia Circular, por meio do Projeto Plás co do Bem. A inicia va terminará 2019 com mais de 70
toneladas de resíduos des nados corretamente para a reciclagem e mais de R$ 60 mil de renda extra gerados para escolas
públicas municipais de Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha, beneﬁciando mais de 40 mil alunos.
O sindicato ainda quer intensiﬁcar a sinergia com ins tuições de ensino, a ﬁm de desenvolver um corpo de absorção da mãode-obra produzida nestes locais. A ideia é que as empresas fortaleçam o ensino na prá ca, dando aos estudantes mais
estágios e oportunidades de demonstrar o aprendizado. Além de, naturalmente, consolidar a guinada rumo à Indústria 4.0 e
ao efe vo aproveitamento de tecnologias disrup vas, como o grafeno.
Com isso, queremos lhe convidar a fazer parte deste novo momento. Venha conhecer o sindicato. Associe-se e par cipe das
ações do Simplás. É da nossa origem que buscamos o impulso para o futuro: a força da união vencendo desaﬁos!
Muito obrigado e um 2020 de pleno sucesso a todas as nossas empresas.

Gelson de Oliveira
Presidente do Simplás

EXPEDIENTE

FEVEREIRO
Ação de Educação Ambiental na Festa da Uva

O Simplás uniu sua representa vidade à força de uma das maiores festas comunitárias do Brasil e, de
22 de fevereiro a 10 de março, desenvolveu uma ação de Educação Ambiental na Festa da Uva 2019.
Durante o evento de projeção nacional, o sindicato disponibilizou no parque de exposições 75
coletores sele vos para resíduos, com recipientes especíﬁcos para plás cos, papéis, metais, vidros e
orgânicos. Os kits de coletores incluíram ainda um totem com informações a respeito de separação e
des nação correta dos materiais pós consumo. A coleta dos volumes descartados nos coletores ﬁcou a
cargo da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca).
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MARÇO
Nova diretora execu va
Com a expecta va de estabelecer
prioridades na prestação de
serviços e atenção aos associados,
reforçar as ações de Educação
Ambiental e manter o rumo de
crescimento sustentável da
en dade, o Simplás reorganizou
sua estrutura interna. Assim, a
gestão diária e ins tucional do
sindicato passou a ser conduzida
pela nova diretora execu va,
Daniela Camargo.

Par cipação em múl plas frentes
na feira Plás co Brasil
O Simplás par cipou da feira Plás co
Brasil 2019 por meio do estande
ins tucional organizado pela en dade
no centro de exposições São Paulo Expo.
O espaço também serviu para apresentar
as ações da en dade em defesa da
imagem do plás co e da Educação
Ambiental, com destaque para o Projeto
Plás co do Bem. Além disso, vários
outros empreendedores acompanharam
a feira como visitantes, fazendo
i nte rcâ m b i o d e co n h e c i m e nto e
buscando oportunidades de negócio. Por
ﬁm, o Simplás ainda foi responsável pela
palestra A Solução dos Plás cos,
ministrada pelo então presidente da
en dade, Jaime Lorandi.
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MARÇO
Implantação do Projeto Plás co do Bem
no Ins tuto Elisabetha Randon (IER)

360 crianças e jovens beneﬁciários do Programa Florescer, desenvolvido pelo Ins tuto Elisabetha
Randon (IER), a divisão de responsabilidade social das Empresas Randon, com sede em Caxias do Sul
(RS) receberam capacitação e foram integrados ao projeto Plás co do Bem. As a vidades incluíram as
duas casas do programa no município, nos complexos industriais dos bairros Interlagos e Forqueta.
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ABRIL
Começo das operações do Projeto
Plás co do Bem em Caxias do Sul

Ao longo de duas semanas, entre a segunda quinzena de abril e a primeira de maio,
entrou em operação oﬁcialmente o Projeto Plás co do Bem em Caxias do Sul. A escola
selecionada para a solenidade de lançamento da inicia va foi a Vereador Marcial
Pisoni, no bairro Bela Vista. Par ciparam do evento o então presidente do Simplás,
Jaime Lorandi, a secretária municipal de Educação de Caxias do Sul, Marina Ma ello, e
o presidente do ins tuto sócio-ambiental Plas vida, Miguel Bahiense e a diretora da
escola, Daiane Verza, entre outras autoridades.
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ABRIL
Tecnologia dos plás cos inteligentes na
Reunião-Jantar de abertura do calendário
Consultor e conselheiro do Simplás, doutor e
pesquisador pela Universidade de Caxias do Sul
(UCS), o professor Diego Piazza inaugurou o
calendário oﬁcial de a vidades do sindicato em
2019 com a palestra Materiais Plás cos Inteligentes
e Suas Aplicações Tecnológicas, na primeira
Reunião-Jantar do ano. Piazza também ocupa
posição estratégica nas ações de pesquisa e
desenvolvimento em torno do grafeno que unem
interesses de UCS e Simplás em bene cio a seus
associados.

Presença com estande na Feiplas c 2019

Foto: Feiplas c / Divulgação

O estande ins tucional do Simplás no Expo Center
Norte serviu como base de representação para o
polo de transformação plás ca com mais de 400
empresas da Serra Gaúcha na Feiplas c 2019 – Feira
Internacional do Plás co. O evento reuniu cerca de
mil marcas ligadas ao setor. Além disso, também foi
espaço nobre para mostrar a par cipantes de todo
o planeta, envolvidos direta ou indiretamente com
o setor, as ações desenvolvidas pelo Simplás em
defesa da imagem do plás co e pela Educação
Ambiental, com o Projeto Plás co do Bem.
Associados do sindicato também marcaram
presença na feira como visitantes.
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MAIO
Encontro com lideranças religiosas e
educacionais em busca de Aliança Global
pela Educação Ambiental e Inclusão Social

Sob a condução do Simplás, um grupo de representantes do setor plás co reuniu-se em São Paulo com
lideranças religiosas e educacionais do Brasil, da América La na e de alcance mundial a ﬁm de avançar
na proposta de formação de uma aliança global para desenvolvimento e execução de um plano de
Educação Ambiental e Inclusão Social. O Simplás pleiteia a aproximação desde 2015, quando o Papa
Francisco promulgou a Encíclica Laudato Si, que, em determinado trecho, recomenda a redução do
consumo de materiais plás cos. A proposta defendida pelo sindicato é de defesa de ideias e processos
globais de Educação Ambiental, Inclusão Social e combate à poluição causada pelas pessoas. A
inicia va par u do então presidente do Simplás, Jaime Lorandi. A representação do sindicato contou
ainda com o então diretor e atual segundo vice-presidente Orlando Marin..
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JUNHO
Terceira etapa de capacitações
do Plás co do Bem em Caxias do Sul
na Semana Municipal do Meio Ambiente

O Simplás alcançou a terceira etapa da implementação do projeto Plás co do Bem em Caxias do Sul
em um momento marcante: durante a Semana Municipal do Meio Ambiente. Naquele momento,
um grupo de 10 escolas, quase 6 mil alunos e 600 professores se somaria às 26 ins tuições de ensino,
11.087 estudantes e 1.1989 educadores já capacitados nas duas primeiras etapas do trabalho
realizado em parceria com o Ins tuto Brasileiro do PVC e o ins tuto sócio-ambiental Plas vida.
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JULHO
Perspec vas econômicas em
debate na Reunião-Jantar

Inves dores e empreendedores associados ao Simplás veram uma oportunidade
especial para enxergar possíveis cenários de negócios ao longo dos próximos
meses. Economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes trouxe a palestra
Economia brasileira e os desaﬁos da retomada para a Reunião-Jantar do sindicato.
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AGOSTO
Simplás deﬁne diretoria para triênio 2019-2022

Foto: Júlio Soares – Obje va
Presidente do Simplás Gelson de Oliveira e presidente da
CIC, Ivanir Gasparin.

A tradicional reunião-almoço da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do
Sul (RS) marcou o primeiro compromisso público
oﬁcial da nova diretoria do Simplás para o triênio
2019-2022. O presidente eleito Gelson de
Oliveira assinou o termo de posse ao lado do
comandante da CIC, Ivanir Gasparin.
Conﬁra abaixo a composição completa da nova
d i reto r i a d o s i n d i cato q u e re p re s e nta
aproximadamente 400 empresas geradoras de
cerca de 9 mil empregos naquele que é
considerado o segundo maior polo de
transformação plás ca do Brasil, em número de
empresas instaladas.

Diretora execu va: Daniela Camargo
Equipe de trabalho: Bruna de Oliveira e Helen Boldo

Foto: Júlio Soares – Obje va
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AGOSTO
30 anos de representa vidade
com olhar para o futuro
Na mesma noite de 23 de agosto em que
apresentou oﬁcialmente aos associados a
composição da diretoria para o triênio 2019-2022
e que concedeu a outorga do Mérito Plás co Pietro
Zanella 2019, o Simplás celebrou também os 30
anos de representa vidade no segundo maior polo
de transformação plás ca do Brasil em número de
empresas instaladas. Ao longo de três décadas de
atuação, o Simplás ﬁrmou iden dade própria em
p e l o m e n o s q u a t ro g ra n d e s v e t o re s d e
desenvolvimento, além da própria representação
em pleitos e negociações setoriais: missões, feiras,
qualiﬁcação técnica e sustentabilidade.

Homenagem aos empresários
Leocádio Nonemacher e Lourenço Stangherlin
Na mesma noite em que celebrou os 30 anos de
fundação e apresentou a composição da nova
diretoria, o Simplás concedeu a outorga da 11ª
edição do Mérito Plás co Pietro Zanella. Os
homenageados de 2019 foram os empresários
Leocádio Nonemacher (Sulbras Moldes e Plás cos)
e Lourenço Stangherlin (AND – Anodilar Indústria
de U lidades Domés cas). Ins tuída em 2002, a
honraria criada pelo Simplás tem o obje vo de
agraciar pessoas sicas e/ou jurídicas que tenham
se destacado em ações que visem o
desenvolvimento da indústria do plás co, a
promoção dos valores humanos ligados a suas
a vidades e a preservação do meio ambiente.
Foto: Jonas Rosa
Empresários Leocádio Nonemacher, da Sulbras, e
Lourenço Stangherlin, da AND – Anodilar (da esquerda
para a direita)
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SETEMBRO
Projeto Plás co do Bem em
expansão para Flores da Cunha

Flores da Cunha torna-se o terceiro município engajado no Projeto Plás co do Bem. Ao todo,
foram contemplados 1,7 mil alunos e 245 professores de oito escolas de ensino fundamental, o
que cobre 100% da rede local. A capacitação dos estudantes foi realizada durante a primeira
quinzena de setembro, com apoio didá co do ins tuto sócio-ambiental Plas vida e do Ins tuto
Brasileiro do PVC. As primeiras coletas de resíduos descartados iniciaram-se tão logo o projeto
entrou em operação.

13

OUTUBRO
Sete empresas associadas em
exposição na Mercopar 2019
D´Zainer, Kaballa, Perﬁlmaq, Plasmosul,
Plas line, Soprano e Sulbras foram as
associadas do Simplás par cipantes do Espaço
Bom Negócio, organizado pelo Arranjo
Produ vo Local Metalmecânico e Automo vo
da Serra Gaúcha (APL-MMeA) na Mercopar
2019, entre 1º e 3 de outubro, nos Pavilhões da
Festa da Uva, em Caxias do Sul. Além de
estande ins tucional, o sindicato também
marcou presença no evento que deu uma forte
guinada pelas inovações e tecnologias disrup vas com uma palestra sobre Materiais
Inteligentes, proferida pelo diretor do Simplás e pesquisador da Universidade de Caxias do Sul
(UCS), Diego Piazza.

Encontro com contadores: o novo eSocial
O Simplás foi um dos 10 sindicatos
parceiros da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul (Fiergs) na promoção e
realização de evento especíﬁco para
esclarecimento sobre regras e
atualização do mecanismo
conhecido como eSocial. O encontro
ocorreu no auditório da CIC de Caxias
do Sul.
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OUTUBRO
Missão do Simplás leva empresas
associadas para a Feira K 2019
Sete empresas associadas ao Simplás marcaram
presença no principal evento mundial do setor
plás co. Mantova, Mul nova, Panizzon, Pisani,
Poliﬁbras, Sinalsul e Sulbras visitaram a Feira K
2019, de 16 a 23 de outubro, em Düsseldorf,
Alemanha. A exposição atraiu mais de 200 mil
visitantes de todo o planeta para conhecer os
lançamentos e inovações apresentados por mais
de 3 mil expositores de 50 países. Ao todo, a
missão organizada pelo Simplás teve 28
integrantes.

Humanização dos ambientes
de trabalho no Café com RH
Como humanizar os ambientes de trabalho foi
o tema da edição 2019 do Café com RH, uma
promoção do Grupo de Relações Trabalhistas
(RT) do Simplás. O evento gratuito para
associados da en dade ocorreu na Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias
do Sul (RS) e teve como palestrantes a
psicóloga e psicanalista Rita Rosa Bare a e o
presidente da Sicredi Serrana, Marcos André
Balbinot.
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OUTUBRO
Esclarecimento em torno
de Contribuição Assistencial
Com o obje vo de esclarecer aos contribuintes
da base do sindicato a importância da
contribuição assistencial, foi realizado um
encontro exclusivo para empresas ﬁliadas ao
Simplás e suas respec vas assessorias jurídicas e
contábeis. A palestra O não pagamento das
contribuições ao sindicato e suas implicações
legais ﬁcou a cargo do assessor jurídico do
sindicato, Henry Maggi, e da gerente da Unidade
Jurídica da Fiergs, Patrícia Mânica.
Um dos obje vos foi alertar para os riscos da inadimplência justamente quando se aproximava a
temporada de negociação do dissídio do segmento, em novembro. E como a representação sindical
tem papel decisivo na busca por condições favoráveis de acordo.

Ex-prefeito de Maringá, município considerado
referência em ações de engajamento cole vo, e
atual consultor da inicia va MOBICaxias, Silvio
Barros teve a oportunidade de conhecer de perto,
em Caxias do Sul, o Projeto Plás co do Bem, as
ações de Educação Ambiental e o trabalho em
defesa da imagem do plás co desenvolvidos pelo
Simplás. O sindicato também apresentou ao
consultor e palestrante nas áreas de
sustentabilidade e gestão pública o quadro geral do
setor na região, que está entre os mais importantes
do Brasil. O Simplás, que é um dos mantenedores e par cipantes do MOBICaxias,
esteve representado no encontro pelo presidente Gelson de Oliveira, os vices
Eugênio Misturini e Orlando Marin, e o tesoureiro Mateus Sonda.

Foto: Júlio Soares – Obje va

Simplás apresenta Projeto Plás co
do Bem a Silvio Barros
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OUTUBRO
Simplás em benchmarking sindical
promovido pela CNI
A diretora execu va do Simplás, Daniela
Camargo, representou o sindicato em
evento especíﬁco de benchmarking
s i n d i c a l e n t re d i v e rs a s e n d a d e s
representa vas de todo o Brasil em
Salvador (BA). A ocasião serviu para
intercâmbio de informações e
conhecimento a respeito da a vidade
associa va. O evento foi uma promoção da
CNI, sediado pelo Sinditabaco-BA.

Grafeno em pauta durante encontro na UCS
Sob a liderança do presidente Gelson de Oliveira,
um grupo de diretores representou todos os
associados do Simplás em atendimento a convite
especial do reitor da Universidade de Caxias do Sul
(UCS), Evaldo Kuyava, para encontro na sede da
ins tuição. Entre os diversos assuntos da pauta,
foram aprofundadas ideias de parcerias entre o
sindicato e a universidade, par cularmente na área
de pesquisa e desenvolvimento em torno do aproveitamento industrial do grafeno – um dos grandes
focos de interesse das duas organizações para os próximos anos.
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NOVEMBRO
Simplás apoia premiação setorial
inédita da Revista Plás co Sul
O Simplás é patrocinador do 1º Prêmio Plás co
Sul de Inovação e Sustentabilidade. O
reconhecimento setorial inédito foi lançado
oﬁcialmente na Reunião-Jantar que encerrou
o calendário de a vidades do sindicato, na CIC
de Caxias do Sul.
A inicia va é da Conceitual Brasil, responsável
p o r a lgu ma s d a s ma is t ra d icio n a is e
respeitadas publicações do setor no país, as
revistas Plás co Sul e Plás co Nordeste. A
editora Melina Gonçalves (foto) explicou que a
seleção dos vencedores ocorrerá por meio de comissão julgadora composta por representantes de
sindicatos dos três estados do Sul do país, do patrocinador principal, da consultoria Maxiquim e da
Revista Plás co Sul. O regulamento completo e o formulário de inscrições já estão disponíveis pelo
site premioplas cosul.com.br.

Oportunidades com o
programa Think Plas c Brazil
Uma séries de oportunidades de expansão
global está ao alcance dos associados do
Simplás a par r de um por ólio de soluções e
apoio ao setor de transformados plás cos no
processo de exportação e internacionalização.
Trata-se do programa Think Plas c Brazil,
desenvolvido pela Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Inves mentos
(Apex-Brasil) e o Ins tuto Nacional do Plás co
(INIP).
A apresentação da inicia va na Reunião-Jantar coube ao especialista em comércio
exterior e representante do programa Richard de Assis.
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NOVEMBRO
Reunião-Jantar debate saúde
mental nos ambientes de trabalho
Na Reunião-Jantar que encerrou o calendário
oﬁcial de a vidades do Simplás em 2019, além
da mensagem com que o presidente Gelson de
Oliveira esboçou os rumos da gestão iniciada em
agosto e que vai até 2022, e da manifestação dos
vice-presidentes Eugênio Misturini e Orlando
Marin em defesa da livre inicia va e do
associa vismo, os quase 200 empresários e
líderes presentes na Câmara de Indústria,
Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul
puderam conhecer estratégias para lidar com um dos maiores responsáveis por derrubar a
produ vidade e a compe vidade dos negócios: transtornos de saúde mental no ambiente de
trabalho. Principalmente, em consequência do estresse. A palestra que apresentou o cenário atual e
os recursos de prevenção e abordagem do problema nas empresas ﬁcou a cargo da psicóloga da
gerência de Promoção da Saúde do Sesi-RS, Maíra Pellin Feldmann.

Encontro para esclarecimentos
em torno de NR-12
O Simplás engajou-se ao lado de
outros nove sindicatos empresariais
na realização e promoção aos
associados de uma oportunidade de
esclarecimentos e atualizações em
torno da legislação da NR-12. O
evento, no auditório da CIC, foi
promovido pela Fiergs.
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NOVEMBRO
Reunião com senador em busca
de infraestrutura logís ca
O Simplás par cipou de encontro com o
senador Luís Carlos Heinze e o diretor
presidente da Empresa de Planejamento e
Logís ca do governo federal Arthur Lima. O
evento, na CIC de Caxias do Sul, par u da
inicia va MOBICaxias, que conta com o
Simplás entre os mantenedores. Com
representação dos vice-presidentes Eugênio
Misturini e Orlando Marin e dos diretores
Jones Pellini, Ricardo Polo e da diretora
execu va Daniela Camargo, o evento apresentou propostas para encaminhamento de avanços
na infraestrutura logís ca da região: o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, o
projeto de novo porto no Litoral Norte gaúcho e as rodovias de todo o perímetro local, que
escoam boa parte do PIB de todo o Rio Grande do Sul para o Brasil e do próprio Brasil para o
Mercosul.

Plás co do Bem em Conferência
Internacional de Educação Ambiental
Representado pela diretora execu va
Daniela Camargo, o Simplás apresentou o
Projeto Plás co do Bem na Conferência
Internacional de Educação Ambiental 2019,
na Casa das Artes, em Bento Gonçalves. A
inicia va de Educação Ambiental, inclusão
social e promoção da economia circular
desenvolvida desde 2018 pelo sindicato e
que já encaminhou mais de 70 toneladas de
plás cos pós-consumo para a reciclagem e mais de R$ 60 mil para escolas públicas de três
municípios, teve espaço importante no evento organizado pelo Ins tuto Venturi.
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DEZEMBRO
Negociação da Convenção Cole va
de Trabalho 2019/2020
Em tempo hábil e sem turbulências, como já é
tradição no convívio entre as en dades, o
Simplás concluiu posi vamente a negociação do
dissídio 2019/2020 com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Farmacêu cas e de Material Plás co de Caxias
do Sul. A Convenção Cole va de Trabalho ﬁcou
com índice ajustado para a data-base (1/11) e
compreende a base territorial de Caxias do Sul,
Coronel Pilar, Farroupilha, Flores da Cunha,
Garibaldi, Nova Pádua, São Marcos e Vale Real.
O protocolo completo pode ser conferido em www.simplas.com.br/servicos/convencoes.

Confraternização de Fim de Ano
Para marcar o encerramento do ano em que o
Simplás comemorou três décadas de a vidade
associa va, conferiu duas novas outorgas do Mérito
Plás co Pietro Zanella e iniciou uma nova gestão,
uma confraternização especial reuniu diretores,
associados e equipe de trabalho no Salão Paroquial
do bairro São José, em Caxias do Sul, durante a tarde
de 7 de dezembro. Cerca de 140 pessoas
par ciparam do evento que apresentou expressiva
redução de custo de realização em relação às edições
anteriores. Nos discursos, os vice-presidentes Orlando Marin e Eugênio Misturini, além do presidente
Gelson de Oliveira saudaram os associados presentes e expressaram votos de um auspicioso 2020.
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(54) 3013-8484
R. Ítalo Victor Bersani, 1134.
Jardim América, Caxias do Sul - RS
95050-520 (junto a CIC Caxias do Sul)
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simplas@simplas.com.br
/simplasrs /simplas.rs

