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Mérito
Plástico
Pietro
Zanella
Empresas Dompel e Natiplast têm os
agraciados com honraria que leva nome
do pioneiro da indústria. Saiba quem são

Estande coletivo
e missão na
Interplast
Gestão na
Prática, Liderança
e novos cursos
Ação com
escolas coleta
1,5t de material

GABRIEL LAIN

Carta do Presidente

Jaime Lorandi
PRESIDENTE DO SINDICATO
DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL
PLÁSTICO DO NORDESTE
GAÚCHO (SIMPLÁS),
PROPÕE UM PLANO
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
GERADO PELA SOCIEDADE

Ano de eleição.
Ano de começar a inverter os papéis
Muitos empresários, a maioria, talvez, preferem
ficar longe da política. Estão cometendo um grave
erro. Uma das maiores desgraças do Brasil é exatamente a distância oceânica que se estabeleceu entre
o mundo das políticas e a dura realidade de quem
trabalha metade do ano para pagar impostos e para
tentar manter um negócio funcionando, pessoas empregadas e famílias com sustento e vida digna. Um
desenvolvimento econômico abandonado pelo poder
público é o que de mais desejável pode suceder a
um político alienado. Para estes, o olhar atento na

evolução da livre iniciativa funciona como cegueira.
E aqui não se trata da política partidária, mas da
política enquanto exercício da cidadania e geração de
riquezas. De conhecer e mostrar a familiares, amigos,
colegas e funcionários os seus direitos como contribuinte e os deveres de quem faz uso desta arrecadação
nos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Brasil é um país onde quem faz, executa e interpreta as
leis costuma tê-las muito favoráveis. Não sempre, é
verdade. Mas quase sempre. Já o rigor do texto (não
sempre, mas quase sempre) cabe a quem trabalha

para pagar a conta.
Empresários e trabalhadores suam para gerar o
recurso público e os políticos decidem como aplicar.
E exatamente aí reside o grande problema. A sociedade geradora de um lado, o poder público gastador
do outro. Este afastamento é terrível para qualquer
pretensão de progresso do país e ótimo para quem
confunde servir ao público com servir-se do público.
Enquanto contribuinte e governo permanecerem dissociados, haverá desequilíbrio na relação. Pois, se há
algum beneficiário, certamente não é quem paga os
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impostos.
De 51 municípios da Serra Gaúcha, o
governo federal levou em 2013 aproximadamente R$ 7,5 bilhões. Só de Caxias do
Sul, no ano seguinte, arrecadou mais de
R$ 3,7 bilhões. Os dados são da própria
Receita Federal. Se é verdade que houve
retorno em algumas obras localizadas,
também é verdade que a maior recompensa do município pela contribuição ao erário
nacional foi o encolhimento – que rima
com esquecimento.
Nos últimos 12 meses, segundo dados da Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços (CIC), a economia de Caxias
do Sul despencou em torno de 20%. No
mesmo período, conforme o Cadastro
Geral de Emprego e Desemprego (Caged)
do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, o que a cidade registrou de mais
expressivo por ações de governo foram
cerca de 15 mil novos desempregados.
Apesar de tudo isso, de acordo com
levantamento da consultoria IPC Maps,
Caxias do Sul ainda resiste entre os 30
municípios do país com melhor potencial
de consumo – é o segundo do Rio Grande
do Sul, atrás apenas da capital, Porto
Alegre. Está à frente de capitais de outros
estados, como João Pessoa (PB), Aracaju
(SE) e Teresina (PI). De fato, melhorou
até uma posição em relação a 2015,
quando estava em 31° lugar.
Embora tenha reduzido sua participação na fatia de consumo de todo país,

apresentou leve aumento no volume projetado, de R$ 14,4 para R$ 14,9 bilhões.
A explicação é que a população local nas
classes A e B, com um PIB per capita 55%
acima da média do Estado, e participação
de 66% no total de habitantes – tem
10 pontos percentuais acima da média
nacional. Além disso, enquanto as classes
D e E correspondem a 10% da população
do Brasil, em Caxias do Sul não somam
mais do que 3%.
Trata-se apenas de um exemplo do
desnível entre a contribuição da sociedade produtiva e a resposta do governo.
A região toda apresenta características
similares, seja em oferta ou demanda.
Portanto, não apenas merece e pode
receber tratamento mais adequado do
poder público, como é inadmissível que
tenha a manutenção ou superação destes
resquícios de índices favoráveis relegadas
ao esquecimento. E como de esquecimento já estamos fartos, partimos à ação.
O Sindicato das Indústrias de Material
Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás)
apoiou e auxiliou na organização de uma
missão da CIC de Caxias do Sul para
conhecer de perto um dos mais efetivos
modelos de gestão já implementados no
Brasil, graças à estreita parceria da sociedade com o poder público, em Maringá
(PR). Os detalhes estão em matéria na
página 13 deste informativo. Um primeiro
passo para o que sabemos ser uma longa
caminhada, mas para a qual também te-

mos um objetivo bem definido.
A estrutura política brasileira,
em função dos mandatos de quatro
anos, que são mais propícios para o
encaminhamento de reeleições do que
para soluções de longo prazo, tem se
mostrado ineficaz para responder aos
anseios da população. Apesar e por causa
disso, queremos contribuir ainda mais com
o poder público. Só que agora, além dos
recursos do nosso esforço, vamos oferecer propostas. Queremos que a relação
entre governo e sociedade evolua do esquecimento para a harmonia. De modo
a fomentar investimentos e soluções de
grande porte, como aquelas verificadas,
por exemplo, em Maringá.
O período eleitoral que se avizinha
é uma excelente oportunidade para que
se inicie uma inversão de papéis. Via de
regra, a cada dois anos, os candidatos
visitam entidades e organizações apresentando seus planos e buscando apoios.
Pois agora é o momento de a sociedade,
por meio de lideranças empresariais,
educacionais, de trabalhadores e outras
tantas, apresentar seus projetos e deixar
que os políticos escolham se querem ou
não contar com o respaldo e a supervisão
atenta de quem gera a riqueza do país.
Um primeiro passo, como já disse.
Mas, fundamental para descobrirmos
quem assume compromisso com o
desenvolvimento econômico e social. De
verdade.

Éo
momento
de a
sociedade
apresentar
seus projetos
e deixar que
os políticos
escolham
se querem
ou não
contar com
o apoio de
quem gera
a riqueza do
país
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SIMPLÁS
GESTÃO
2016-2019

Quatro eixos na próxima
gestão de Jaime Lorandi
A próxima gestão do Simplás já tem uma linha de trabalho definida para o triênio
2016-2019. Jaime Lorandi
(foto), reeleito para a presidência no fim de junho, estabeleceu quatro eixos de atuação na
entidade que representa mais
de 500 empresas de transformação que geram aproximadamente 12 mil empregos
diretos em oito municípios
(Caxias do Sul, Coronel Pilar,
Farroupilha, Flores da Cunha,
Garibaldi, Nova Pádua, São
Marcos e Vale Real), com
estimativa de faturamento
anual superior a R$ 3 bilhões.
A solenidade de posse da nova
diretoria será em 2 de setembro, na CIC de Caxias do Sul,
simultânea à outorga do Mérito Plástico Pietro Zanella 2016.
Melhoria e promoção da ética nas relações de trabalho e
na Justiça do Trabalho; estímulo à qualificação profissional
de gestores empresariais;

NELI ALVANOZ

Ética, desenvolvimento, qualificação
profissional e sustentabilidade guiarão trabalho

defesa da elaboração e implementação de um plano de
desenvolvimento econômico e
social multissetorial para toda
a região; e promoção da sustentabilidade por meio da educação para o descarte correto
do plástico pós-consumo das
residências serão as diretrizes
no programa da entidade.
“Há mais de 25 anos, o
Simplás representa um setor
responsável pela geração
de milhares de empregos na
região. O sucesso da indústria,

portanto, tem relação direta
com o bem-estar e o progresso de milhares de famílias de
empregadores e empregados. Assim, compreendemos
que o papel do sindicato vai
além da esfera associativa.
Nos próximos três anos vamos
trabalhar intensamente para
que os benefícios da ética, da
qualificação, do desenvolvimento e da sustentabilidade
alcancem cada vez mais pessoas em toda a sociedade”,
afirma Lorandi.

DIRETORIA
Efetivos
l Jaime Lorandi
l Gelson de Oliveira
l Jobem Donada
l Ricardo Polo
l Moacir Bisi
l Josemar Boeira
l Leocádio
Nonemacher
Suplentes
l Cláudio Meneghel
l Eugênio Misturini
l Gilmar Bampi
l Jones Pellini
l Jorge Vicenzi
l Nicolau Mussi
l Orlando Marin
CONSELHO FISCAL
Efetivos
l Milton Panizzon
l Lourenço Stangherlin
l Osmar Piola
Suplentes
l Remo João Boff
l Plínio Paganella
l Manoel Hoffmann
DELEGADOS
REPRESENTANTES
Efetivos
l Jaime Lorandi
l Gelson de Oliveira
Suplentes
l Jobem Donada
l Orlando Marin

Simplás com estande coletivo e missão na feira de Joinville
O Simplás desembarca em Joinville
(SC) com um estande coletivo de oito
vitrines e uma missão técnica de 30
integrantes do polo transformador da
Serra Gaúcha. Ambos os grupos participam da Interplast, que entre os dias

16 e 19 deve atrair mais de 400 empresas de oito estados e cinco países.
O estande de 84m² no pavilhão
principal estará aberto das 14h às 21h.
Já a missão parte de Caxias do Sul
no dia 18 e retorna no dia 19, cum-

prindo roteiro de visitas técnicas por
empresas da região de Joinville e
pela própria Interplast. O grupo tem
representantes dos mais diversos setores, com predominância na indústria de
transformação e prestação de serviços.

EMPRESAS NO ESTANDE COLETIVO SIMPLÁS-SEBRAE NA INTERPLAST
l Site: bakelitsul.com.br
l Destaque: acessórios industriais

l Site: elri.com.br
l Destaques: acessórios
automotivos para linha leve e
pesada de veículos, embalagens
plásticas técnicas e comerciais,
telhado verde
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l Site: ipos.com.br
l Destaques: peças em termofixo (baquelite), termoplástico
(plástico) para máquinas, equipamentos e materiais elétricos,
serviços em pintura pelo processo de tampografia

l Site: polifibras.com.br
l Destaque: resinas ecológicas

l Site: tracksul.com
l Destaque: contêineres, caixas e bandejas plásticas
l Site: norb.ind.br
l Destaques: Marmita Termoprática®, um produto patenteado
e único no Brasil. O diferencial está no revestimento interno em
aço inox 430 e a parte externa em polipropileno (PP).
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l Site: sulpet.com.br
l Destaque: reciclagem e processamento de resíduos

Curso de Gestão
na Prática –
Simplás e Uniftec
l Início: 1º de outubro
l Carga: 56 horas/aula
l Distribuição: 8 horas/aula a cada sábado
l Duração: 7 meses (um sábado por mês)
l Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30
l Local: Centro Universitário Uniftec – Rua Gustavo
Ramos Sehbe, 107, Bairro Cinquentenário – Caxias do
Sul (RS)
l Informações e inscrições: (54) 3228.1251 e
vanessa@simplas.com.br

NELI ALVANOZ

MÓDULO: PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GESTÃO
Ministrante: Prof. Dr. Antônio Fernando Rosa Dini

Simplás lança novo
pacote de cursos
Oferta tem Gestão, liderança, tecnologia e
até felicidade pelo método Harvard
A demanda de público por
alternativas para contornar ou,
melhor ainda, superar a crise está
levando o Simplás a expandir sua
oferta de capacitações. A partir
de setembro, a entidade passa a
oferecer novas oportunidades de
qualificação em liderança, aprimoramento pessoal e tecnologia com
currículo e subsídios específicos.
Uma das novidades é a abertura da
segunda turma do curso de Gestão
na Prática, lançado em abril, e que
terá novo ciclo iniciado em outubro,
em parceria com o centro universitário Uniftec. Todas as informações
estão disponíveis pelo telefone
(54) 3228.1251 ou pelo e-mail
vanessa@simplas.com.br.
Outra novidade da principal ferramenta de mercado desenvolvida
pelo Simplás em 2016 é que agora
o curso, inicialmente direcionado
para micro e pequenos empresários, abrange todos os portes de
empreendedores. Resultado, mais
uma vez, da demanda de público
manifestada na primeira turma, que
acusou um perfil muito mais amplo
de interessados em buscar saídas no
atual cenário econômico do país do
que o previsto pelos organizadores.

“A conta é simples: está cada
vez menor o número de pessoas
que acredita ser possível esperar a
crise passar por inércia. De outro
lado, temos gente dos mais diversos
segmentos a fim de encarar o mercado e mudar a situação por conta
própria. Neste sentido, entendemos
que um sindicato empresarial tem
o compromisso de desenvolver e
oferecer soluções que fortaleçam e
estimulem a livre iniciativa”, explica
o diretor executivo do Simplás, Zeca
Martins.
A distribuição das aulas segue a
mesma, na carga total de 56 horas
– oito, a cada um dos sete encontros
na Uniftec, um sábado por mês. O
programa aborda princípios básicos de gestão, liderança, finanças,
marketing e produto, vendas,
operação de negócios, qualidade e
inovação (detalhes ao lado).
“É um curso inovador, sem
similar no mercado, objetivo e extremamente didático, especialmente
elaborado para auxiliar o empresário neste momento de incerteza econômica”, revela o diretor de
Educação, Inovação e Tecnologia e
também vice-presidente do sindicato, Gelson Oliveira.
(SEGUE)

l objetivo social da empresa;
l como pensar uma empresa e seu modelo de negócio;
l boas práticas das empresas de sucesso;
l como não limitar o crescimento da sua empresa e
prolongar sua vida;
l foco nas competências da empresa e não do
produto;
l design de negócios
MÓDULO: LIDERANÇA
Ministrante: Prof. Drª. Débora Frizzo
l liderança como comportamento chave para o
sucesso da empresa;
l relacionamento com os funcionários;
l desafios encontrados ao liderar alguém mais
preparado;
l importância de buscar colaboradores mais
preparados para oxigenar a empresa;
l importância da comunicação e papel do líder;
l como identificar pessoas que agregam diferenciais
para a empresa;
l importância do comportamento ético do líder e sua
capacidade de servir de exemplo
MÓDULO: FINANÇAS
Ministrante: Profª. Iane Tavares Neitzke
l a importância do capital de giro e do fluxo de caixa
para a operação;
l separação entre dinheiro da empresa e remuneração
do empresário;
l levantamento do custo correto do produto ou serviço;
l estudo das opções de financiamento mais adequadas
ao fluxo de caixa da empresa
MÓDULO: MARKETING E PRODUTO
Ministrante: Prof. Me. Eduardo Pezzi
l técnicas de desenvolvimento de produtos alinhadas
ao modelo de negócios da empresa;
l estudo da possibilidade de diferenciação do
produto/serviço;
l estratégias de formação de preço
MÓDULO: VENDAS
Ministrante: Prof. Esp. Ubirajara Brizotto
l definição do perfil do vendedor para o setor;
l organização de processo de planejamento de
vendas interligado ao marketing e à produção
MÓDULO: OPERAÇÃO DE NEGÓCIOS
Ministrante: Prof. Esp. Jaime Fernandez Caneda
l processo de planejamento e controle da produção
alinhado ao marketing e vendas;
l mapeamento dos custos de produção;
l identificação da necessidade de tecnologia aplicada
MÓDULO: QUALIDADE E INOVAÇÃO
Ministrante: Prof. Esp. Jaime Fernandez Caneda
l identificação de soluções viáveis para inovação na
empresa;
l qualidade como ferramenta de produtividade e
redução de custos;
l produção limpa e sustentabilidade;
l inovação em processos e materiais com foco na
criação de produtos inovadores
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Alerta contra a “extinção”
em Reunião-Jantar do Simplás
A menos que deseje ter o mesmo fim dos dinossauros sobre
a face da Terra, a economia de
Caxias do Sul e região precisa dispensar algumas ideias de
liderança que um dia foram tidas
como normais e hoje se tornaram
jurássicas. O alerta, em tom
provocativo, a uma plateia de
aproximadamente 200 empresários, durante a Reunião-Jantar do
Simplás na última semana de julho, partiu da psicóloga Debora
Frizzo (foto).
A pró-reitora acadêmica do
centro universitário Uniftec será a
ministrante do curso Aprendendo
a liderar no mundo contemporâneo, que o sindicato promove
dias 18, 19 e 25 de outubro. As
inscrições já estão abertas e mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (54) 3013.8484
ou pelo e-mail vanessa@simplas.
com.br. A capacitação integra o
novo pacote de cursos lançado
pelo sindicato.
“Os novos funcionários exigem
este novo líder. Quem não atentar para esta mudança de paradigmas, será um chefe dinossauro.
É a última coisa que a nossa região precisa. Em todas as
reuniões de que participo na cidade, há um receio generalizado de que Caxias do Sul vire
uma nova Detroit (lar das quatro
maiores fabricantes de automóveis
dos Estados Unidos, antigamente
próspera, hoje falida), porque os
chefes ainda pensam ‘eu sempre
fiz assim’”, declarou a pró-reitora
do centro universitário UniFtec.
Na palestra Liderança Resiliente – o que os líderes podem
fazer por suas equipes em tempos
de crise, Debora disse que a ideia

de comando inquestionável tornou-se sinônimo de ingenuidade
perante os funcionários.
“O ingênuo é um chefe, não um
líder. São coisas diferentes. Chefe
tem autoridade ilusória. Líder tem
autoridade autêntica e legítima.
Muitos de nós ainda vivemos no
mundo do passado, onde as práticas e conceitos de lideranças que
aprendemos antes ainda servem.
No mundo de hoje, não servem
mais”, sentenciou.
Conforme a professora do Curso de Gestão na Prática, desenvolvido pelo Simplás em parceria
com a UniFtec e atualmente já
abrindo inscrições para a segunda turma, a liderança eficaz
reside sobre quatro pilares. O
líder, segundo ela, precisa desenvolvê-las. Pois o chefe está condenado ao fim. Debora explicou os
predicados de cada item.
“Honestidade, vamos combinar
que é o mínimo para qualquer
um. Competência, é preciso parecer ter e ter de verdade. Visão de
futuro não se transmite com uma
placa no hall de entrada. Se transmite com comportamento, todos
os dias, na frente dos liderados”.
E sublinhou a capacidade de
inspiração:
“O chefe não inspira. O
chefe amedronta. Chefe é um
dinossauro da gestão. Ele não
consegue inspirar, só consegue
fazer obedecer. E a última coisa
que as pessoas querem é ser obedientes. Elas querem ser inspiradas.
Querem ter uma experiência
de gestão que dê sentido à vida
delas. O maior poder que um
líder pode ter sobre sua equipe é a
inspiração. É o maior respeito que
se pode desejar”.

SERVIÇO
l O que: curso Aprendendo a liderar no
mundo contemporâneo
l Quando: 18, 19 e 25 de outubro
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l Inscrições e mais informações: e-mail
vanessa@simplas.com.br ou telefone (54)
3013.8484
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Psicóloga Debora Frizzo diz que ideias de liderança
ultrapassadas ameaçam futuro de Caxias do Sul e região

Inteligência
emocional = poder
Ministrante do curso de Liderança que o
Simplás lança em outubro, em parceria com
o centro universitário UniFtec, Debora Frizzo
apontou uma relação direta entre o grau de
inteligência emocional do líder e seu patamar
de influência sobre a equipe. De acordo com
a psicóloga, o conceito não tem a ver com
competência técnica e nível intelectual, mas
refere-se à capacidade de lidar com as
emoções – as próprias e as alheias. O líder,
esclareceu, precisa desenvolver as habilidades de auto-observação, autocontrole e
empatia, que consiste em saber colocar-se na
situação do interlocutor, interpretando suas
angústias e anseios.
“Tenho vários alunos que chegam e me
dizem ‘nossa, meu chefe tinha que ouvir essa
aula’. Já pensaram que esse aluno pode ser
funcionário de algum de vocês?”
Aos mais assustados diante da complexidade das mudanças ou das perspectivas de
extinção, a primeira mulher a ser palestrante
principal em uma Reunião-Jantar do Simplás
deixou o consolo:
“Nem sempre é fácil ser líder. Liderança é
uma tarefa difícil e solitária”.

Simplás traz método Harvard
de felicidade a Caxias do Sul
De frentista em Venâncio Aires
(RS) a life coach internacional e empresário radicado nos Estados Unidos,
o gaúcho Dan Willms pode ter bons
motivos para ser feliz. Ainda assim,
saiu em busca da ciência da plena
satisfação e agora traz a Caxias do
Sul (RS) um método para o alcance da
felicidade desenvolvido na mais prestigiosa universidade do planeta, em
Harvard. O curso Mudança Positiva
é mais uma novidade do Simplás. As
aulas serão em 29 e 29 de setembro,
das 18h30 às 22h30, no Personal
Royal Hotel. Uma prévia do conteúdo
poderá ser apreciada pelo público no
dia 26, quando Willms, que já proferiu a aula inaugural da primeira turma
do curso de Gestão na Prática desenvolvido em parceria do Simplás com o
centro universitário Uniftec, em maio,
será o palestrante da Reunião-Jantar
do sindicato, na CIC) de Caxias do
Sul.
“O tema fará uma ligação entre a
atuação nas empresas e o conceito de
Uma Vida Que Vale a Pena! Irei falar
sobre como a ciência da felicidade na
Universidade de Harvard está mudando a forma de encararmos satisfação,
sonhos, desafios, sucesso e relacionamentos”, revela o consultor.
Além da realização do Mudança
Positiva, setembro marca a abertura
das inscrições para a nova turma do
Curso de Gestão na Prática desenvolvido em parceria do Simplás com
o centro universitário Uniftec. Em
outubro, dias 18, 19 e 25, haverá um
curso específico de Liderança, a cargo da psicóloga Debora Frizzo. E em
novembro, a capacitação Ferramentas
Gratuitas da Internet. Todas as informações e inscrições podem ser obtidas
pelo e-mail vanessa@simplas.com.
br ou pelo telefone (54) 3013.8484.
Na sequência, confira uma entrevista
exclusiva com o coach Dan Willms.
Simplás Informa: Do que trata o
Mudança Positiva?
Dan Willms: O Mudança Positiva

NELI ALVANOZ

Coach Dan Willms ministra curso
Mudança Positiva, dias 28 e 29 de setembro
mal e se tornam repetitivos, e como os
nossos valores pessoais estão conectados a isso, determinando comportamentos, emoções e reações, tornando
nossas vidas ricas ou miseráveis.
Simplás informa: No que consiste o
método Harvard de ser feliz?
Dan Willms: The Science of
Happiness ou A Ciência da Felicidade
é uma metodologia da psicologia
positiva, resultado de mais de 20 anos
de pesquisas e apresenta princípios e
práticas para uma vida feliz e significativa.

SERVIÇO
l O que: Mudança Positiva – um curso
baseado no método Harvard de ser feliz
l Quando: 28 e 29/09/2016
l Horário: 18h30min às 22h30min
l Onde: Personal Royal Hotel
l Inscrições e mais informações: e-mail
vanessa@simplas.com.br ou telefone (54)
3013.8484

é o encontro das melhores experiências de minha vida, dos mais importantes conhecimentos que eu adquiri
ao longo de 17 anos. De quando eu
era frentista em Venâncio Aires até
me tornar um life coach internacional
e empresário nos Estados Unidos,
palestrando para milhares pessoas
nos EUA, Holanda, Grécia, México e
Brasil, me tornando um professor de
MBA e rompendo as barreiras que me
limitavam. Ao me reunir com terapeutas, coaches e psicólogos no Brasil e EUA, pude colocar as melhores
práticas destes profissionais junto com
minhas vivências e conhecimentos
práticos e acadêmicos para criar o Mudança Positiva. Um encontro intenso e
reflectivo sobre os projetos de vida,
sonhos, qualidade dos relacionamentos, responsabilidades que carregamos, comportamentos que nos fazem

Simplás Informa: Que benefícios
o curso pode trazer para a vida dos
participantes e em quanto tempo?
Dan Willms: Durante nossas pesquisas e laboratórios, observamos que
80% das pessoas se diziam insatisfeitas com suas vidas. Acreditavam
que quando chegassem onde estavam
naquele momento, não estariam ainda lidando com algumas situações
familiares, financeiras, profissionais,
emocionais e físicas. Por isso, diziam-se frustradas. Também observamos que dois em cada três casais não
reconheciam um no outro a pessoa por
quem eles haviam se apaixonado no
passado, haviam se tornado estranhos
em uma só casa, não dialogando ou
se divertindo verdadeiramente. Ficou
provado que o treinamento faz com
que as pessoas consigam entender e
gerenciar muito melhor suas emoções
e comportamentos, entendendo o
porquê deste sentimento de que está
faltando alguma coisa e conseguem
identificar o que pode ter dado errado, levando-os àquelas situações.
Algumas pessoas relataram que as
mudanças iniciaram lá mesmo, durante os laboratórios e treinamentos. Já
outras, precisaram trabalhar um pouco mais, para que a Mudança Positiva fosse duradoura. Para mim, chega
uma hora em que aprendemos que
construir na alma é mais importante
do que construir na vida.
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O professor da
transformação
Referência de conhecimento técnico
entre os companheiros de setor e há
15 anos no comando da Natiplast,
Gelson de Oliveira, 63 anos, catarinense
de Timbé do Sul, radicado em Caxias
do Sul, é um dos agraciados com o
Mérito Plástico Pietro Zanella 2016
8
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Texto: GABRIEL DE AGUIAR IZIDORO
Fotos: NELI ALVANOZ
“Pergunta para o Gelson”. “Mostra
para o Gelson”. “Nem mostra uma
coisa dessas para o Gelson, que vai
ficar feio”. “Tem que ver com o Gelson”. “O Gelson foi quem me ajudou
a desenvolver”. “Fala com o Gelson
que ele sabe”. A reverência com que
a indústria de transformação da Serra
Gaúcha trata um dos agraciados com
o Mérito Plástico Pietro Zanella 2016
pode indicar que Gelson de Oliveira,
63 anos, está, não na profissão errada, mas talvez com uma a menos.
O catarinense de Timbé do Sul,
radicado em Caxias do Sul, tornou-se
um conhecedor da matéria moldado
(trocadilho intencional) em uma das
capacitações mais emblemáticas da
história do trabalho no país – o curso
de tornearia do Senai – e nas bancadas e pisos de fábricas.
“Concluí aquilo que no meu tempo
se chamava Científico. Mas nunca parei de estudar. Fiz cursos técnicos de
eletrônica, hidráulica, especializações,
e até de relações humanas e gestão”,
conta.
Antes de tornar a Natiplast uma
referência em fornecimento de esteiras com injeção bicomponente para
automação industrial, há 15 anos, o
atual vice-presidente do Simplás empreendia uma cruzada pela qualidade
absoluta na manufatura de moldes e
matrizes com a JR Oliveira.
“Para se ter ideia de há quanto
tempo ele é meu cliente, a JR Oliveira
é a nota fiscal número 2 da Diferro”,
revela o empresário do mercado do

aço Adelar Santarém.
Disposto a satisfazer sua vontade
de testar cada produto à perfeição,
Gelson adquiriu, então, uma injetora.
Depois, outra. E mais outra. Até que,
tão naturalmente quanto ocorreu com
o ramo metalúrgico de seu negócio,
dominou por completo uma nova arte
da transformação.
De lá para cá, entre as duas empresas dos chamados segmentos irmãos,
são 85 funcionários distribuídos em
três turnos de trabalho e mais de mil
m² de planta. As injetoras chegaram a
20 máquinas, produzindo desde peças
bicomponente (polipropileno + borracha) para as esteiras de automação industrial até partes de mamadeiras da
consagrada marca Lilo, passando com
louvor pelos mercados de construção
civil, higiene e limpeza e saúde, com
peças para duchas e filtros completos.
Já nos moldes, os mercados automotivo, eletroeletrônico, de linha branca, higiene e limpeza e automação
respondem pela demanda mais
expressiva. Há cerca de 10 anos, as
indústrias Oliveira são fornecedoras
da Fiat e, desde um ano e meio atrás,
também do Jeep Renegade.
A conquista e a manutenção de
uma cartela de clientes com este quilate é um dos dividendos do apreço do
executivo pela educação.
“O investimento em engenharia é
o grande diferencial. Apostamos em
funcionários com nível superior, inglês
fluente, experiência de intercâmbio e,
principalmente, bem remunerados”,

afirma Gelson.
A destinação de recursos para mão
de obra altamente qualificada tem
relação direta com os aportes exigidos em software – insumo estratégico
no setor. Já no plano estrutural, as
novidades são um novo pavilhão de
500m² e um portal de usinagem de
quatro eixos, que pelas dimensões teria capacidade de dar origem a um
Fusca, mas é de onde saem os moldes
para a hélice de refrigeração do motor
do novo Fiat X6 – o sucessor do famoso Uno.
“Empresas que se capacitaram, que aceitam desafios, que têm
software e que se qualificaram sempre
têm serviço. Não param”, observa o
empresário, que planeja o desenvolvimento de um novo produto (“com alcance de massa e alto valor agregado”).
Gelson apresenta cada máquina,
equipamento ou detalhe de peça nas
instalações da empresa com a paciência dos encantados pelo próprio ofício.
Parando a cada sinal de dúvida para
conferir se o interlocutor já conhece ou
entende como tal coisa funciona. E se
antecipando à óbvia resposta negativa:
“Olha aqui. Para o que tu achas
que serve? Isso é feito assim...”
E meio sem perceber, o empreendedor bem sucedido exibe os
outros cacoetes profissionais pelos
quais será celebrado entre os companheiros de indústria na solenidade do
dia 2 de setembro, em Caxias do Sul.
Está ali um professor.
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Sucesso do
tamanho
do Brasil
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Jobem Donada, 58
anos, gaúcho de
Barra do Ouro que
adotou Caxias do
Sul para viver e fez
da Dompel uma
das marcas líderes
no mercado de
salões de beleza
do Brasil

Texto: GABRIEL DE AGUIAR IZIDORO
Fotos: NELI ALVANOZ
Pais costumam ser muito vaidosos
a respeito de seus filhos – é como ter
a marca do seu melhor trabalho desfilando pelo mundo. E para a maioria dos empresários, particularmente
aqueles com desenvolvimento de
produtos próprios, o que a empresa
cria, fabrica e vende pode adquirir
contornos bem semelhantes aos de
um filho. Agora, imagine um pai e
empresário que possa ter as duas
coisas. Pois um rolinho de cabelo,
que surgiu há quase três décadas,
saiu de linha e agora voltará ao
catálogo da empresa proporcionou
isso a Jobem Donada. E ainda deu
início à série de conquistas que levou
a marca Dompel a desfilar pelo Brasil
inteiro e o gaúcho de 58 anos, natural de Barra do Ouro e que adotou
Caxias do Sul, a ser um dos agraciados com o Mérito Plástico Pietro
Zanella 2016.
Como se não bastasse, ainda será
um ano de novidades importantes na
linha de produtos. Pela primeira vez
desde a fundação, a Dompel alçará
voo pelo mercado de beleza masculino. Em setembro, na Beauty Fair, em
São Paulo (SP), a empresa lançará
sua primeira cadeira de barbearia.
Já o tal rolinho, primeiro produto
da história da companhia e que em
determinado momento da estratégia comercial contou com a filha de
Jobem e Cleudete, Rachel, estampada na embalagem como garota-propaganda, voltará ao mercado. Sem
ela, mas como parte de uma linha
completa de acessórios sob a marca Altez, lançada há aproximadamente um ano. No passado, quando
a empresa começava a se destacar,
o rolinho de cabelo se alastrava por
salões de beleza de todo o país levando consigo, então, um retrato familiar e uma boa dose de emoção do
empresário.
“Nossa... Se um produto normal
já dá orgulho de se encontrar numa
prateleira, imagina aquele com o
rosto de um filho na frente”, afirma,
sorrindo.
O artefato foi sugestão de um
amigo, quando Jobem decidiu migrar da tornearia praticada em uma
máquina Romi preservada até hoje
na fábrica, para o ramo de material plástico. Durante três anos, a

Dompel manteve atividades paralelas, até consolidar-se definitivamente
no segmento de beleza e cosmética.
Ao todo, considerando-se as
variações de cores, o catálogo do
grupo oferece atualmente mais de
500 itens. Os principais são os carrinhos de manicure (há 15 anos no
mercado) e os lavatórios (há oito),
que têm cinco versões. Uma surpresa, porém, se revelou com o
novo modelo de entrada da linha,
totalmente em plástico. O lavatório
móvel, estruturado sobre um monopé
faz grande sucesso no segmento de
saúde e cuidados especiais.
“É um produto que está funcionando muito bem para atender
pessoas com dificuldades de locomoção ou em tratamento de saúde.
É pequeno, leve e pode ser instalado facilmente na rede de água da
casa”, comenta Jobem.
Há quatro anos, o executivo
realizou seu principal investimento,
transferindo a companhia para uma
nova planta, de 13 mil m² de área
construída, em 28 mil m² de terreno. De matrizaria a estofaria, hoje
a empresa produz tudo em casa. O
prédio anterior foi alugado. O próximo passo é investir na expansão de
mercados, chegando, por exemplo,
a canhões de vendas como supermercados e farmácias.
Com uma rede de cerca de 40
representantes, o grupo espalha seus
produtos por todo território nacional,
países da América do Sul, sobretudo Paraguai e Bolívia, e já começa a
ensaiar os primeiros movimentos de
aproximação com a África. Atualmente, mesmo diante do contexto de
retração econômica, vende cerca de
350 mil itens por ano.
Dia 2 de setembro, em Caxias do
Sul, os próprios companheiros de
setor oficializarão seu reconhecimento à empresa que, no segmento de
móveis para salão de beleza voltados às classes C e D, é líder no Brasil.
“Mil quilômetros para lá de
Manaus, que é Boa Vista, nossos
produtos chegam de barco. É muito
difícil entrar num salão de beleza no
Brasil, hoje, e não ter um produto da
Dompel”, declara o comandante de
um sucesso familiar local com proporções continentais.
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Iniciativa mostra importância do
plástico na qualidade de vida
2º Congresso Brasileiro do Plástico exibirá protagonismo em
desenvolvimento ambiental, social e econômico
Na saúde, o plástico está presente
em hospitais com produtos de alta
tecnologia, mais acessíveis e seguros.
Basta olhar para um centro cirúrgico
e se deparar com seringas, bolsas de
sangue e soro, cateteres, mangueiras, cadeiras de rodas, até elementos
mais sofisticados, como próteses de
coração, de pulmão e membros para
pessoas amputadas. Também é presente em aplicações que previnem
doenças e promovem qualidade de
vida, como no saneamento básico e
tratamento da água potável.
Por ser uma das matérias-primas
mais pesquisadas, o plástico compõe
aplicações que geram eficiência energética, economia, alta performance
e sustentabilidade. Graças a ele, os
produtos ficaram mais acessíveis, facilitando a ascensão de outras classes
consumidoras, beneficiando um maior
número de pessoas. Segmentos como o
automotivo estão desenvolvendo veículos mais leves, seguros e econômicos.
No agronegócio, o plástico está melhorando os processos desde o campo até
a mesa do consumidor, contribuindo
com maior produtividade, evitando o
desperdício e aumentando o tempo de
vida e a qualidade dos alimentos.
No Brasil, o setor plástico conta
quase 12 mil empresas de transformação, de pequeno, médio e grande

SERVIÇO
2º Congresso Brasileiro do Plástico
l Data: 6 de outubro de 2016
l Local: Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS)
l Endereço: Av. Ipiranga, 6.681 – Paternon –
Porto Alegre/RS

portes, gerando mais de 300 mil empregos diretos, destacando-se como
o quarto setor que mais emprega no
país. Para Alfredo Schmitt, Presidente
do Congresso Brasileiro do Plástico, o
Brasil tem potencial para avançar no
campo do desenvolvimento de novas
aplicações, com produtos de maior
valor agregado que possam atender
as demandas do mercado global.
“Nosso desafio é continuar investido em pesquisa, desenvolvimento e
qualificação profissional para atender
as demandas do consumidor, cada
vez mais exigentes por produtos com
qualidade e viés sustentável”, afirma o
executivo.
Neste ambiente, o Brasil receberá
o 2º Congresso Brasileiro do Plástico, uma das principais iniciativas do
segmento na América Latina com o
objetivo de evidenciar o plástico como
elemento indispensável para melhorar
a qualidade de vida das pessoas. Nesta edição, congressistas do Brasil e
do mundo discutirão as contribuições

do produto em segmentos estratégicos como saúde, sustentabilidade,
inovação e tecnologia e exportação.
O evento será realizado no dia 6 de
outubro, na sede da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre (RS). Segundo
Schmitt, o setor está dialogando cada
vez mais com a sociedade para que os
atributos do plástico sejam percebidos
na mesma proporção dos benefícios
que a população tem ao usá-lo.
Durante um dia inteiro de Congresso, estarão reunidos os principais
especialistas do setor, representantes
de sindicatos, membros de entidades,
professores e pesquisadores, empresários e representantes do poder
público. O congresso é organizado
por Simplás, Simplavi e Sinplast. E
conta com o patrocínio de empresas
como Braskem, Fitesa e FFS Filmes.
Entidades do setor como a Plastivida, Instituto do PVC e Abief também
patrocinam o evento, que conta com
apoio especial de entidades como a
Abiplast, Adirplast, Simpep, Simpesc,
Abimaq, Abinfer, Abrapla, INP, Simplast, Simplas NP e Sindiplast.
Siga o Congresso Brasileiro do
Plástico no Facebook: http://migre.
me/jhCip.
Confira as novidades desta edição
em congressodoplastico.com.br.
VINÍCIUS COSTA
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Associados do
Simplás obtêm
vitórias judiciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, DIVULGAÇÃO

Simplás busca modelo
de gestão pública

Visitas realizadas em Maringá (PR) devem
inspirar plano para Caxias do Sul e região
Nos próximos anos, conforme o plano Maringá 2030, traçado por meio de
uma inédita coalizão da sociedade civil
junto ao poder público, a cidade do
norte paranaense deve ser agraciada
com um novo projeto de mobilidade
urbana de 154 quilômetros de extensão,
abrangendo 13 municípios, um terminal
de transporte de pessoas integrando os
modais rodoviário, ferroviário e aéreo,
e aliás, também uma nova pista de
pouso de 3,2 quilômetros no aeroporto
local. Também será construído o maior
parque industrial da Região Sul do
Brasil, onde se hospedarão uma série
de incubadoras de empresas de alta
tecnologia, incluindo um laboratório
para fabricação e envase de um medicamento de combate ao câncer. Ainda, com a instalação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
a cidade terá, além do maior campus
universitário em extensão do Estado, o
único curso de Engenharia Biomédica
do Sul do país. E para completar, um
centro de convenções e eventos com auditório de 2,5 mil lugares.
As informações são do Conselho
de Desenvolvimento Econômico de
Maringá (CODEM) – criado em 1996,
quando entidades empresariais detec-

taram que alguma coisa estava fora
da ordem na economia do município.
A partir daquele momento, poder público e dezenas de entidades da iniciativa privada entraram em sintonia e
passaram a garimpar soluções coletivas
para o município e até mesmo a região,
por meio do CODEM.
É exatamente este modelo de gestão
que interessa ao Simplás. Dirigentes da
entidade, acompanhados por representantes de outros sindicatos empresariais, UCS e CICs de Caxias do Sul e
Farroupilha visitaram, no início de
agosto, alguns dos projetos encaminhados pela parceria entre governo e
organizações da sociedade civil no município paranaense.
“Esta iniciativa de Maringá chama
atenção pelo sucesso. Um projeto concebido pela própria sociedade e não
pelo poder público. São as lideranças
da sociedade que orientam o poder
público quanto à gestão de prioridades
e aplicação de recursos dos impostos.
O objetivo é iniciarmos, conforme nossas potencialidades e necessidades, a
elaboração de um plano de desenvolvimento econômico e social similar para
toda nossa região”, revela o presidente
do Simplás, Jaime Lorandi.

A discussão não é nova, sendo
certo que, de tempos em tempos,
os Conselhos Regionais investem
contra as empresas do segmento plástico, ora requerendo a
inscrição da empresa no respectivo órgão, como ocorre com o
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), ora exigindo a contratação de químico
responsável, como ocorre com o
Conselho Regional de Química
(CRQ).
Em não raras vezes as empresas são multadas e, por desconhecimento de causa, acabam pagando as penalidades impostas.
Recentemente, duas empresas
associadas do Sindicato obtiveram
na Justiça, através da Assessoria
Jurídica da entidade, o escritório
MAGGI & ASSOCIADOS, importantes vitórias.
A primeira delas teve reconhecida a inexistência de obrigação
de registrar-se perante o CREA
por não ter como área de atuação
prepon-derante a engenharia,
ainda que, eventualmente, possa
utilizar os serviços de engenheiro.
Já a segunda reconheceu a
inexistência de obrigação de contratação de químico responsável,
isto porque o fato de a empresa
fabricar artigos plásticos e prestar serviços de injeção plástica se
distancia sobremaneira do efetivo
exercício de atividades reservadas
aos profissionais, imprescindíveis
às atividades que efetivamente
envolvam processos químicos,
não se evidenciando, portanto, na
consecução de seu objeto social, o
exercício de atividades privativas
de engenheiros químicos, técnicos
em química ou químicos.
Desta forma, para evitar que
novas cobranças indevidas sejam
dirigidas contra os associados,
o SIMPLÁS coloca sua Assessoria Jurídica, através do escritório
MAGGI & ASSOCIADOS, à disposição da categoria econômica
para quaisquer esclarecimentos e providências que se façam
necessárias ou cabíveis.
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UCS participa do lançamento de
protótipo para limpeza oceânica
No mar da Holanda, foi apresentado livro com capas
produzidas no Laboratório de Polímeros de Caxias do Sul
Texto: VAGNER ESPEIORIN (assessoria de imprensa UCS)
Fotos: THE OCEAN CLEANUP
A meta não é simples: limpar os oceanos do planeta. O
trabalho não é pouco, exige
tempo e estudo. Mas a iniciativa já começou: mais precisamente a 23 quilômetros da
costa da Holanda (fotos). Foi
para lá que o estudante de
Engenharia Ambiental e bolsista de iniciação científica
da Universidade de Caxias
do Sul (UCS), Kauê Pelegrini,
viajou. Nesse ponto do mar,
foi lançado, na última semana de junho, o protótipo do
sistema de coleta de resíduos
poliméricos. As barreiras flutuantes – espécies de boias
com 100 metros de comprimento – permitem o represamento e a retirada de resíduos poliméricos do oceano.
A iniciativa faz parte do
projeto The Ocean Cleanup, idealizado pelo jovem
holandês Boyan Slat, e busca
remover materiais poliméricos (com plásticos e borrachas) dos oceanos. O trabalho conta com a parceria
de pesquisadores da UCS,
que desenvolvem a pesquisa
no Laboratório de Polímeros,
através da caracterização
dos resíduos poliméricos reti-
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rados dos oceanos, com a finalidade de identificar o potencial de reciclagem desses
resíduos.
Com o curso de Produção Industrial de Plásticos
– Tecnologia em Polímeros,
desenvolvido em parceria
com o Simplás, a UCS destaca-se como a única Instituição do Brasil a fazer parte
do projeto.
“O objetivo inicial é
avaliar o comportamento da
barreira diante de diferentes
condições climáticas, como
por exemplo, ventos e ondas
fortes”, explica a professora
Rosmary Nichele Brandalise,
que em parceria com o professor Diego Piazza e com
o estudante Kauê Pelegrini,
atuam no projeto internacional, por meio da Universidade.
Ainda de acordo com os
pesquisadores, o protótipo
permanecerá em alto-mar
por um ano. Equipamentos
similares serão experimentados em outros pontos do
planeta, com o objetivo de
consolidar
conhecimentos
sobre esse tipo de estrutura
na limpeza dos oceanos.
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O Livro
“A obra apresenta o
estudo da viabilidade
econômica, social e
ambiental do projeto,
alterando a ideia de
que seria impossível
limpar os oceanos”,
esclarece o professor
Diego Piazza.
Assinado pelos
pesquisadores
Rosmary Nichele
Brandalise, Diego
Piazza e pelo
acadêmico Kauê
Pelegrini, o capítulo
brasileiro estuda a
caracterização e
a reciclagem dos
resíduos poliméricos
coletados dos
oceanos.

Com consciência
ambiental
Alinhadas à proposta do projeto, as capas dos livros foram desenvolvidas a partir da reciclagem de
materiais poliméricos retirado do
oceano. O desafio foi proposto
aos pesquisadores do Laboratório
de Polímeros da Universidade de
Caxias do Sul. “Aceitamos o desafio, produzimos as capas e as
enviamos até a Holanda”, afirma
o professor Diego Piazza.
A confecção das capas passou
por duas etapas. Primeiro, pelo recebimento de amostras de resíduos
poliméricos retirados do mar e
previamente separados por cores;
em segundo, a moldagem por
compressão, realizada em prensa
quente, dos materiais de forma a
obter chapas. As peças foram encaminhadas à Holanda, onde os
livros foram montados e lançados.

Em ação com as escolas
municipais de educação infantil de Caxias do Sul (RS),
o Simplás entregou à Engenharia Solidária maior volume
de material reciclável em um
único dia do que o arrecadado ao longo de um mês inteiro
pela iniciativa de professores
e acadêmicos da Universidade de Caxias do Sul (UCS),
que destina recursos para a
ONG Proteção Animal Caxias
(PAC). O total de quase 1,5 mil
quilos de tampas plásticas foi
apurado nos Pavilhões da Festa da Uva, durante a Semana
Municipal do Meio Ambiente.
A Escola de Educação Infantil Vovó Antônia, do bairro Panazzolo, sagrou-se a
campeã de coleta, com 315,98
quilos de tampas plásticas de
refrigerantes e água mineral,
produtos de beleza, produtos
de limpeza, sucos, leite, isotônicos, iogurtes e de remédios. E
conquistou, assim, um projetor
de vídeo como prêmio.
Com 206,57 quilos de material recolhido, a Escola de
Educação Infantil Carinha de
Anjo, do bairro Vila Ipê, garantiu o segundo lugar – e
como prêmio, um notebook.

NELI ALVANOZ

1,5 tonelada
de material
reaproveitável

Ação do Simplás com escolas
rende recursos à proteção animal

Cultura de NegóCio

Em terceiro, com 176,92 quilos, chegou a Escola Frei Ambrósio, do Bairro Bom Pastor,
faturando uma máquina de
fazer massa.
“O plástico é um produto
bom, bonito e barato, que demanda poucos recursos naturais em seu processamento. Só
que é tão barato, que muitas
vezes é descartado de maneira irresponsável. Por isso
precisamos conscientizar a
população sobre a destinação
correta. Quando vemos uma
pilha de tampinhas como esta
(foto), não enxergamos lixo.
Enxergamos matéria-prima”,
comemorou o presidente do
Simplás, Jaime Lorandi, agradecendo a parceria das secretarias municipais de Educação
e Meio Ambiente no projeto.
“É mais do que recolhemos
em um mês inteiro. Estou muito surpresa. Não imaginávamos que conseguiríamos essa
quantidade de material e não
esperávamos uma mobilização
tão grande, ainda mais de
crianças, que estão começando a aprender os conceitos da
reciclagem”, destacou a coordenadora da iniciativa, a professora Rejane Rech.

Livros e filmes para pensar e repensar a gestão*

*Dicas de
DEBORA FRIZZO
Graduada em Psicologia pela UNISINOS, com Mestrado e Doutorado em
Psicologia pela UFRGS, professora universitária e em cursos de pós-graduação há 24 anos na área de Psicologia e Gestão de Pessoas. Atualmente
é Diretora Operacional da Faculdade FTEC Bento Gonçalves e Pró-Reitora
Acadêmica do Centro Universitário Uniftec.

Livro
l O ERRO DE DESCARTES – ANTONIO DAMÁSIO – EDITORA
COMPANHIA DAS LETRAS
Uma leitura fundamental para todos aqueles que desejam compreender melhor o comportamento humano e o comportamento
organizacional das pessoas. Sua leitura ajuda e repensar alguns
paradigmas e ideias estereotipadas que temos acerca dos determinantes do comportamento humano e que nos levam a ter reações
pouco eficazes nos ambientes nos quais circulamos. Traz exemplos
científicos, casos e explicações teóricas robustas sobre o comportamento humano e sobre um tema sempre fascinante: as relações
entre nossas emoções e nossa racionalidade. Explica de maneira clara e consistente como razão e emoção funcionam e como
podem e devem conviver em harmonia para um funcionamento
saudável e produtivo das pessoas.

Vídeo
l WHEN EMOTIONS MAKE BETTER DECISIONS - ANTONIO
DAMÁSIO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1wup_K2WN0I

ALTEMIR NASCIMENTO

Este vídeo complementa ou ilustra as ideias de Damásio expostas no
livro acima sugerido e fala sobre como as emoções, contrariamente
ao quê o senso comum pensa, podem e devem ser nossas aliadas
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