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Projeto Plástico do Bem já está ensinando 
sustentabilidade a mais de 6 mil alunos e 
gerando recursos extras a escolas públicas

Ministro do 
Desenvolvimento virá 
ao Enafer 2018

Simplás expande 
oferta de cursos com 
interesse nacional

Futuro em 
transformação
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do Bem, 
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começou a 
transmitir co-
nhecimento, 
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a recicla-
gem entre 
estudantes 
e professo-
res e crian-
do a possi-

bilidade de 
renda extra 

para escolas 
públicas
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INUm mundo sem plásticos - 

você sabe como seria? Usaría-
mos mais metais, papéis , ma-
deiras, vidros, cerâmicas, fibras 
vegetais e peles de animais. Usa-
ríamos mais recursos naturais 
que exigem mais recursos ener-
géticos. Os impactos ambientais 
seriam muito negativos.

Excluir o plástico de nossas 
vidas não vai solucionar o proble-
ma. Pelo contrário. Ao abrir mão 
dos benefícios e da capacidade 
de reaproveitamento dos políme-
ros, vamos piorar o saldo negati-
vo com a natureza. Afinal, a ges-
tão e reciclagem de resíduos de 
outros materiais, em geral, é mais 
onerosa.

Independentemente de qual 
material esteja mais inclinada a 
abolir no momento, a humanida-
de continua responsável pelos 
resíduos.

Na maioria dos produtos e 
situações, o plástico é a melhor 
alternativa, pois é inerte e deman-
da menos recursos naturais tanto 
para a fabricação quanto para o 
reaproveitamento, tornando os 
produtos melhores, mais bonitos 
e acessíveis. Portanto, a questão 
não reside em eleger um material 
como vilão da hora, para emocio-
nalmente combatê-lo e salvar o 
planeta.

O que se sabe racionalmente é 
que a solução do grande proble-
ma do plástico é a educação das 
pessoas para que elas destinem 
seus resíduos para reciclagem. 
Já possuímos as tecnologias e o 
que nos falta é a destinação cor-

reta, cujo primeiro responsável é 
o consumidor final do produto. 
Ou seja, todos nós.

Então, é preciso transmitir co-
nhecimento. O que o Simplás já 
começou a fazer, com o projeto 
Plástico do Bem.

O programa estimula a educa-
ção para a reciclagem, ao mes-
mo tempo em que cria a possibili-
dade de renda extra para escolas 
públicas. O objetivo é mostrar a 
professores, alunos, alunas e 
suas famílias que o plástico não 
polui; quem polui são as pesso-
as. E que o plástico é muito bom 
para a qualidade de vida huma-
na. Os estudantes e professores 
aprendem a separar e limpar o 
plástico consumido em suas pró-
prias casas, depositar em cole-
tores especiais desenvolvidos e 
doados pelo Simplás e levar para 
as respectivas escolas, que vão 
comercializar o material e obter 
mais recursos para investir como 
quiserem na educação. 

Chamamos isto de Economia 
Circular, onde o primeiro desafio 
é fazer as pessoas eliminarem a 
palavra “lixo” do seu vocabulário. 
Não existe lixo, pois tudo é maté-
ria aproveitável. Evitar ou excluir 
um material altamente benéfico 
como o plástico, apenas porque 
não se tem o hábito de destina-lo 
para reciclagem, é um retroces-
so prejudicial à humanidade. A 
solução é a educação. Como se 
ensina, ou se deveria ensinar, 
em relação a todos os recursos, 
sejam naturais ou desenvolvidos 
pela civilização.
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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Representantes do Sindicato das In-
dústrias de Material Plástico do Nordeste 
Gaúcho (Simplás) foram ver de perto as 
aplicações possíveis para o grafeno, ma-
téria-prima cuja resistência é 200 vezes 
superior à do aço, praticamente trans-
parente, impermeável e flexível. Apenas 
para exemplificar, três milhões de cama-
das de grafeno têm menos de um milíme-
tro de espessura.

Em visita no mês de abril ao Centro 
de Pesquisas Avançadas em Grafeno, 
Nanomateriais e Nanotecnologias da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
- o MackGraphe, o sindicato identifi-
cou oportunidades de negócios, como a 
transformação do plástico reciclado em 
matéria-prima para impressão 3D com 
auxílio do grafeno.

A reciclagem dos pacotes de salga-
dinho consumidos aos milhões todos os 
dias, ao redor do mundo, é um exemplo. 
O segredo consiste em aditivar o polipro-
pileno biorientado (BOPP) das embala-
gens descartadas de batatas fritas, na-
chos e outras guloseimas com partículas 
de grafeno.

As possibilidades de aplicações só 
crescem no setor. 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. A substância é mais de 200 
vezes mais resistente do que o aço, po-
rém, flexível.

Esta matéria-prima do futuro possui 
condutividade térmica mais de 10 vezes 
superior a do cobre e é o melhor con-
dutor 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.

"É uma inovação que contempla três 
conceitos fundamentais para o futuro de 
qualquer negócio: sustentabilidade, tec-
nologia de ponta e altíssimo valor agre-
gado. Percebemos que as pesquisas na 
Mackenzie estão bastante avançadas. O 
passo seguinte é dar viabilidade indus-
trial e comercial para que estes novos 
materiais sejam naturalmente absorvidos 
pelo mercado”, constata o presidente do 
Simplás, Jaime Lorandi.

Uma grama de grafeno custa cerca de 
US$ 300,00 e o desafio agora é torná
-lo viável para o orçamento das empre-
sa. O Simplás também está em contato 
com a Universidade de Caxias do Sul 
para saber de que forma o estudo da 
aplicabilidade deste material poderia ser 
expandido na Serra com apoio das em-
presas na busca de tornar o grafeno uma 
realidade. 

Lorandi e o diretor executivo do Sim-
plás, Zeca Martins, integraram a missão 
organizada pelo Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) e pela 
Uniftec, que também passou pelo Instituto 
Mauá, o Instituto Tecnológico da Aero-
náutica (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.

Simplás de olho na 
matéria-prima do futuro

Representantes 
do sindicato visitam 
centros de excelência 
tecnológica em 
São Paulo

Presidente Jaime Lorandi (E) e 
diretor executivo Zeca Martins (D) 

Representantes do Simplás 
integraram comitiva organizada 

por Simecs e Uniftec
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Medidas para atrair investimentos, 
reter empresas e talentos estiveram na 
pauta deste semestre com o presiden-
te do sindicato Jaime Lorandi e o titu-
lar da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Caxias do Sul, Emílio 
Andreazza.

O que Caxias do Sul pode fazer 
para melhorar o ambiente de inves-
timento, atrair e reter empresas e ta-
lentos foi o principal item discutido no 
primeiro encontro entre a direção do 
Sindicato das Indústrias de Material 
Plástico do Nordeste Gaúcho (Sim-
plás) e o secretário municipal que to-
mou posse no final de 2017.

O presidente do sindicato, que re-
presenta cerca de 400 empresas ge-
radoras de aproximadamente 9 mil 
postos de trabalho na região, expôs 
o potencial do segmento a Emílio An-
dreazza, que apresentou seus planos 
para a condução da secretaria.

“Os dados da Associação Brasilei-
ra da Indústria do Plástico (Abiplast) 
mostram que Caxias do Sul é o segun-
do polo nacional do setor plástico, em 
número de empresas. Pela alta espe-
cialização de mão-de-obra e tecnolo-
gia envolvidas, trata-se de um ramo 
de negócios com alto valor agregado, 
o que é extremamente interessante 
para a economia como um todo”, ob-
servou Lorandi.

De parte do município, os projetos 
de destaque envolvem a gestação do 
novo Plano Diretor e de um Plano Mu-
nicipal de Desenvolvimento.

O secretário foi presenteado pelo 
Simplás com o livro histórico come-
morativo aos 25 anos do sindicato, de 
autoria da historiadora Vânia Heré-
dia, e o ensaio Paraíso Solidário, as-
sinado pelo presidente Jaime Lorandi.

O Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico do Nordeste Gaúcho 
(Simplás) se uniu ao coro de admi-
radores do empresário Raul Randon 
(foto), ao lamentar a perda de um 
ícone da indústria caxiense, na noite 
de 3 de março de 2018.

“Com Raul Randon, não apenas 
Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, 
mas os empreendedores de todo o 
Brasil perdem um líder de inovação, 
garra, criatividade, obstinação e 
uma referência em ética e devoção 
ao trabalho”, declarou o presidente 
do Simplás, Jaime Lorandi. 

A importância de todo grupo de 
empreendimentos desenvolvidos por 
Randon se confunde com a prosperi-
dade e a geração de emprego e ren-
da em Caxias do Sul e toda a Serra 
Gaúcha. 

“Por meio do fornecimento e das 
parcerias firmados com as empresas 
do Grupo Randon, a marca de de-
zenas de empresas associadas ao 
Simplás atravessou fronteiras e se 
espalhou pelo Brasil e toda América 
do Sul”, conclui Lorandi.

O Simplás já havia rendido ho-
menagem a Raul Randon em vida.  
O fundador da fabricante de im-
plementos rodoviários foi reconhe-
cido em junho de 2017, durante a 
reunião-Jantar da entidade. Paulo 
Bellini, Antonio Dottori e Raul Ran-
don foram homenageados em uma 
quebra de protocolo no discurso de 
abertura do evento, pelo presidente 
da entidade, Jaime Lorandi.

Na ocasião, Raul Randon foi ho-
menageado por ter sido laureado 
com o título de Doutor Honoris Cau-
sa pela Universidade de Padova, na 

Itália. A honraria, na disciplina de 
Ingegneria Gestionale, só é concedi-
da mediante aprovação do Ministé-
rio de Educação da Itália.

“Um empreendedor aqui da nossa 
região, com pouca instrução formal, 
mas uma capacidade extraordiná-
ria, que conquistou o reconhecimen-
to da instituição de ensino que man-
tém até hoje uma cadeira dedicada 
a Galileu Galilei”, finalizou Lorandi.

Presidente emérito da Marcopolo, 
Paulo Bellini, havia falecido no dia 
15 de junho daquele ano e foi des-
tacado pelo legados de liderança e 
pioneirismo na economia do setor 
de transportes de todo país.

“Uma das marcas mais importan-
tes do Paulo Bellini era ir, todo fim de 
ano, ao chão de fábrica e cumpri-
mentar, um a um, todos os emprega-
dos. Também por iniciativa dele, a 
Marcopolo foi uma referência e pre-
cursora na implementação dos siste-
mas ISO, que hoje todos nós temos 
como imprescindíveis, em Caxias do 
Sul e região. Perdemos um exemplo 
de liderança ética e humana que 
este país tanto precisa”, declarou 
Lorandi.

O dirigente do Simplás também 
aludiu a uma das mais conhecidas 
e queridas figuras do setor de trans-
formação plástica do país, o consul-
tor Antonio Dottori, falecido em 24 
de junho de 2017 Vice-presidente 
da Câmara Setorial de Máquinas e 
Acessórios para a Indústria do Plás-
tico na Abimaq (Associação Brasi-
leira de Máquinas e Equipamentos), 
Dottori foi um grande incentivador 
para a realização e o crescimento 
da Plastech Brasil.

Simplás apresenta 
pleitos a secretário 

de Desenvolvimento

O adeus ao gigante 
da indústria caxiense

GRUPO RANDON, DIVULGAÇÃO
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Maiores horizontes para negócios
Simplás expande oferta de cursos para além das fronteiras 

de Caxias do Sul e ensina também como sindicatos podem 
ficar menos dependentes das fontes de renda tradicionais

Atender a uma demanda que che-
gava ao Sindicato das Indústrias de 
Material Plástico do Nordeste Gaú-
cho (Simplás), por conhecimento que 
pudesse ser aplicado na prática e, ao 
mesmo tempo, contribuir para a susten-
tabilidade da representação do setor. 
O Simplás conseguiu resolver as duas 
necessidades com a oferta de cursos 
de Liderança e Gestão na Prática em 
parceria com o grupo Uniftec. Desde 
2016, cinco turmas já foram formadas 
em Caxias do Sul. 

A ideia surgiu a partir da identifica-
ção de necessidades dos empresários 
da região de encontrar ferramentas 
simples e objetivas, capazes de oferecer 
imediatamente maior competitividade, 
por meio da educação.

“Entendemos também a importância 
da troca de experiências entre empre-
endedores de vários segmentos num 
mesmo local. Por esta razão, os cursos 
não ficaram restritos ao plástico. Além 
de fazer que todos os setores se ajudem 

mutuamente, amplia os horizontes dos 
seu negócios”, aponta o presidente do 
Simplás, Jaime Lorandi.

Alargando a oportunidade de 
aprendizado não apenas para aqueles 
do próprio setor industrial, mas também 
para os empreendedores de comércio, 
serviços e de todos os segmentos de 
mercado, o Simplás conseguiu gera-
ção de renda para o próprio sindicato. 
Com isso, já se antecipava à perda de 
receitas com a reforma trabalhista, im-
plementada no final do ano passado. 
Considerando apenas os resultados lí-
quidos de 2017, já conseguiu reduzir 
em 35% o impacto da queda da contri-
buição sindical no faturamento, o que 
corresponde a 17% do total arrecada-
do pela entidade.

Menos de dois anos após o Simplás 
apostar no mercado do conhecimento, 
a iniciativa já se expande para além 
das fronteiras de Caxias do Sul. O mu-
nicípio vizinho, Farroupilha também 
passou a contar com o curso Gestão 

na Prática. A novidade é uma parceria 
com a Câmara de Indústria, Comércio 
e Serviços (CICS) do município e a pri-
meira turma estreou em 2018.

Em tempos de mudanças aceleradas 
pelas novas tecnologias, o sindicato já ca-
minha para dar um passo além na oferta 
de conhecimento que se adapte melhor a 
realidade do seu público com o desmem-
bramento do curso de Gestão em uma 
série de palestras. O objetivo é facilitar o 
acesso para quem deseja aprofundar o 
conhecimento de alguma disciplina mais 
específica. Desta forma, o projeto tam-
bém poderá se expandir ainda mais e ser 
levado para o Brasil inteiro.

A proposta será submetida à Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) 
para que as disciplinas sejam converti-
das em um ciclo de palestras, via Institu-
to Euvaldo Lodi (IEL). O Simplás já está 
inscrito em edital da CNI para a parce-
ria. A indicação do sindicato da Serra 
foi da Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Projeto do Simplás concorre a Prêmio de Sustentabilidade Sindical
O projeto de capacitação do Sim-

plás participa do 1o Prêmio Nacional 
de Boas Práticas Sindicais, uma inicia-
tiva da CNI em parceria com as fede-
rações estaduais, por meio do Progra-
ma de Desenvolvimento Associativo 
(PDA). A iniciativa busca valorizar e 
promover o compartilhamento de pro-
jetos e ações sindicais que gerem valor 

para as empresas do setor e contribu-
am para o fortalecimento do sistema 
de representação da indústria. 

O tema escolhido para esta primei-
ra edição é a sustentabilidade sindi-
cal. O projeto do Simplás se insere 
na preocupação da CNI com o fim da 
obrigatoriedade do imposto sindical. 
Assegurar o sustento das entidades é 

hoje o maior desafio dos sindicatos 
empresariais da indústria. 

A criação de um Prêmio Nacional 
de Boas Práticas, além de atender a 
uma antiga demanda das entidades, 
busca também compartilhar experi-
ências exitosas que possam ajudar 
outros parceiros a superar situações 
semelhantes. 

Capacitação desenvolvida em parceria com grupo Uniftec agora também é disponibilizada pela CICS de Farroupilha (RS)
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Como funciona o curso 
de Gestão na Prática

Saiba mais sobre o 
curso de Liderança

O curso tem sete módulos, 
distribuídos em aulas mensais 
com carga de oito horas, re-
alizadas aos sábados justa-
mente para facilitar a partici-
pação dos empresários, com 
reduzida interferência no ex-
pediente semanal.

O currículo contempla 
as disciplinas de Princípios 
Básicos de Gestão, Direito 
na Gestão do seu Negócio, 
Marketing e Produto, Vendas, 

Finanças, Inovação e Tecnolo-
gia e Liderança.

“Um dos diferenciais do 
Gestão na Prática, é que todas 
as disciplinas oferecem pelo 
menos uma ferramenta prá-
tica para aplicação imediata 
na empresa. É uma capacita-
ção extremamente objetiva. E 
que tem tido uma aceitação 
muito boa por parte dos alu-
nos”, comenta o presidente do 
Simplás, Jaime Lorandi.

A partir da satisfação e do 
interesse de aprofundamen-
to no conteúdo manifestado 
pelos participantes em uma 
das disciplinas do curso de 
Gestão na Prática, surgiu a 
capacitação específica em 
Liderança. São quatro en-
contros, com quatro horas de 
duração. A capacitação ain-
da está disponível na versão 
in company, que pode ser 
adquirida e realizada dentro 
das próprias empresas. A es-
treante no modelo, em 2017, 

foi a Sulbras, de Caxias do 
Sul (RS).

A ministrante, professora 
Debora Frizzo, já foi até pa-
lestrante da Reunião-Jantar 
do Simplás. O curso fala so-
bre as definições e distintos 
perfis de liderança, as dife-
renças entre liderança, gestão 
e chefia, a inteligência emo-
cional e o desenvolvimento da 
personalidade do líder e das 
ferramentas de liderança, o 
que é fundamental para qual-
quer tipo de negócio

VANESSA WEBER

GESTÃO NA PRÁTICA

l Prático e objetivo: no mínimo uma ferramenta de aplicação imediata por módulo
l Excelente custo-benefício
l Uma aula por mês, sempre aos sábados
l Disciplinas: Princípios Básicos de Gestão, Direito na Gestão do seu Negócio, Marketing e 
Produto, Vendas, Finanças, Inovação e Tecnologia e Liderança
l Inscrições e informações: pelo e-mail vanessa@simplas.com.br e pelo telefone (54) 3013.8484

INSCREVA-SE NOS CURSOS DO SIMPLÁS

Provados e aprovados
 
 “O final do curso de Gestão na Prática com a disciplina 
de Liderança, ministrada pela professora Debora Frizzo, 
foi simplesmente espetacular. Em minhas idas e vindas 
em busca de aperfeiçoamento nas melhores opções de 
São Paulo, em cursos de liderança, cases de sucesso, Leal 
Manufacturing, projetos de melhoria contínua, Kaizen e 
outros, nunca tinha participado de um curso tão pro-
dutivo e de aulas que agregaram tanto às nossas vidas. 
Realmente, nossa região não perde mais nada para 
os grandes centros. Estamos com ótimos profissionais 
trabalhando ao nosso lado e nos ajudando com o que for 
preciso”.
Thiago Petersen - CEO da empresa Ipos
 
“Já na primeira aula, tivemos um dia que fará a diferença 
em nossos negócios. O professor Antônio Dini se destacou 
pela dedicação a cada informação transmitida. Ao final 
da tarde, durante a atividade prática em grupo, percebe-
mos que não vimos as horas passarem. Me senti o tempo 
todo com um chocalho a despertar as ideias. Com certe-
za, as sementes lançadas trarão exemplares frutos.” 
Marta Galafassi - arquiteta e urbanista, sócia do escritório 
Projethos – coordenadora do Núcleo da Mulher Empreende-
dora da CICS Farroupilha
 
“Gestão na Prática é um curso para tirar o empresário 
da zona de conforto. Provocar o gestor a rever alguns 
conceitos que estavam esquecidos ou ultrapassados, fazer 
enxergar uma metodologia de gestão diferenciada, trocar 
a ideia de chefe pela de líder. A liderança é o ponto mais 
forte do curso. Abre caminhos para o pessoal enxergar 
melhor como se pode trabalhar com as pessoas, entender 
a gestão e exercer a verdadeira liderança.”
Samir Mattana - sócio e diretor industrial da Lineform 
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 
“Gestão na Prática ofereceu a oportunidade de adquirir, 
relembrar e sedimentar conhecimentos. Os professores 
são qualificados e transmitem a informação de forma 
clara e objetiva. O espaçamento entre as aulas nos dá 
tempo para execução e experiências, permitindo trocas 
entre colegas e professores. Há muito eu esperava um 
curso com este conteúdo, que transmitisse conhecimento 
prático com linguagem acessível e que se encaixasse em 
meus horários”.
Cláudio Meneghel - diretor da Trughel Indústria e Comércio 
de Plásticos
 
“Os conteúdos aprendidos no curso de Gestão na Prática 
foram muito importantes para minha empresa. Através do 
aprendizado, pude revisar alguns conceitos e aprender 
novas formas de aplicar a teoria na prática, dentro do 
meu negócio. Os assuntos abordados são muito atuais e 
os professores são excelentes. Acredito que o Gestão na 
Prática oferece todas as ferramentas para você transfor-
mar o seu negócio. Recomendo muito.”
Susana Padilha Pescador Barbosa - administradora da 
empresa Anaju Moda Esporte

LIDERANÇA

l Horário: das 18h30min às 22h30min
l Carga: 16h
l Local: Uniftec ou in company
l Ministrante: Debora Frizzo
l Inscrições e informações: pelo e-mail vanessa@
simplas.com.br e pelo telefone (54) 3013.8484
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Precisamos falar sobre educação
“O grande problema do plástico”, palestra de Jaime Lorandi que 

abriu o calendário oficial de eventos do Simplás em 2018, surpreende 
público com nova perspectiva em torno da sustentabilidade

Já causou espécie entre os cerca de 
200 participantes da Reunião-Jantar 
de abertura do calendário oficial de 
eventos do Simplás em 2018 que en-
tre tantos ternos, gravatas, camisas, 
vestidos e sapatos sociais na plateia, 
o conferencista da noite de 26 de 
março, antes de soltar uma palavra, 
subisse ao palco em trajes esportivos. 
A bordo de calça, camiseta, colete e 
tênis confeccionados com fibras poli-
méricas, Jaime Lorandi tinha um pon-
to a demonstrar. Da quebra de para-
digmas e conceitos pré-estabelecidos 
é que se trata a palestra O grande 
problema do plástico.

Com fartura de números, gráficos, 
tabelas e estatísticas, o presidente 
do Simplás surpreendeu o público 
ao apresentar uma nova perspectiva 
em torno da sustentabilidade. E da 
maneira como a humanidade se re-
laciona com alguns dos produtos que 
consome e descarta - via de regra, 
do jeito errado. Para muita gente, foi 
novidade descobrir que uma eventu-
al substituição do plástico por outros 
materiais não iria exatamente ajudar 
o planeta.

“Atualmente, vemos muito apelo 
emocional e pouca razão. Campa-
nhas incoerentes, que mais confun-
dem 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 atu-
al padrão de vida, as consequências 
seriam devastadoras. A demanda de 
energia, a geração de efeito estufa e a 
baixa reciclabilidade atingiriam níveis 
calamitosos”, revelou Lorandi.

De acordo com o empresário, há 
uma proporção direta ligando eleva-
dos Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) e expectativa de vida com um 
maior consumo de materiais plásticos. 
Dados trazidos à palestra indicam 
que os 8% da população mundial que 
desfrutam de maior IDH (0,934) e 
expectativa de vida (82 anos) conso-
mem, em média, mais de 100 quilos 
de plástico per capita por ano. A mes-

ma lógica funciona no sentido oposto. 
Entre os 51% de terráqueos cuja ex-
pectativa de vida não passa dos 57 
anos e o IDH bate no teto em 0,456, o 
consumo médio anual é de apenas 16 
quilos de plástico per capita.

“A melhoria da qualidade de vida 
anda junto com o maior uso dos ma-
teriais plásticos. Não importa qual 
será a matriz energética do futuro, 
o que sabemos é que usaremos mais 
plásticos. O plástico é solução. Se qui-
sermos erradicar a fome, a sede e a 
miséria, iremos utilizar cada vez mais 
plásticos”, observou o presidente do 
Simplás.

“Há uma disparidade muito gran-
de entre os benefícios que o plástico 
entrega para a sociedade e as críticas 
que recebe de volta. Precisamos fazer 
um mea culpa de nossas responsabi-
lidades”, comentou o presidente do 
instituto Plastivida, Miguel Bahiense, 
parceiro do sindicato no projeto Plás-
tico do Bem, lançado oficialmente no 
dia seguinte à reunião.

A iniciativa que alia educação e 
sustentabilidade disseminando con-
ceitos básicos de destinação correta 
de plásticos pós-consumo entre pro-
fessores, estudantes e familiares, além 
de criar a possibilidade de geração 
de recursos extras para escolas da 

rede pública por meio da reciclagem, 
foi detalhada aos presentes - sob in-
tensos aplausos.

Sinal de sintonia coletiva com a 
resposta oferecida pelo palestrante à 
provocação com que abriu os traba-
lhos da noite:

“O sujeito ativo da poluição são 
as pessoas. A solução é educar para 
separar a destinar corretamente. Você 
é o primeiro responsável pela solução 
do grande problema do plástico. O 
plástico é bom para você. Mesmo que 
seu município não conte com coleta 
seletiva, não tem justificativa para não 
desenvolver em casa o hábito de se-
parar o plástico limpo e depois cobrar 
das autoridades. Separe e destine 
para reciclagem”, sentenciou Jaime 
Lorandi.

Na entrevista a seguir, o presidente 
do Simplás e um dos idealizadores do 
projeto Plástico do Bem detalha seus 
pontos de vista acerca dos benefícios 
dos materiais plásticos para a huma-
nidade e da relação entre consumo 
responsável e sustentabilidade.

“O plástico não polui. Nem pode-
ria, porque é um material inerte. O 
que o plástico faz é melhorar a quali-
dade de vida da humanidade. Quem 
polui são as pessoas. Nós somos o 
grande problema do plástico”.
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Simplás Informa - Como surgiu a 
ideia da palestra O grande problema 
do plástico?

Jaime Lorandi - A palestra surgiu 
da ideia de que nós precisamos divul-
gar mais ainda os benefícios dos plás-
ticos e também nós precisamos educar 
as pessoas para que elas destinem 
corretamente os seus resíduos plásti-
cos domésticos. Poderíamos trabalhar 
estas ideias em mídias, campanhas, 
seminários e tudo o mais, e aí, surgiu 
a ideia de palestras. Ou seja, elaborar 
uma palestra que contemplasse tudo 
aquilo que gostaríamos de informar 
e, ao mesmo tempo, que  também 
começasse a fazer as pessoas muda-
rem o hábito. Então, esta palestra foi 
criada de forma didática, para que, 
mais adiante, ela seja multiplicada, 
ministrada por outros palestrantes, em 
todos os pontos do país.

Simplás Informa - Qual o principal 
problema envolvendo a percepção 
do plástico, atualmente? O plástico é 
mocinho ou é vilão?

Jaime Lorandi - As pessoas que 
não veem os benefícios dos plásticos 
nas suas vidas, embora o usem, está 
no seu cotidiano, não têm o conheci-
mento de que material é: se é plástico, 
se é vidro, se é metal, se é madeira, se 
é papel, se é papelão, se é pele de ani-
mal, se é fibra vegetal… Elas não têm 
este discernimento. Agora, quem é do 
setor tem este discernimento. Porém, o 
plástico é aquele que é mais visto nos 

lixões, é aquele que é mais visto boian-
do nos rios e no mar. Então, ele pas-
sou a ser símbolo de sujeira. As pesso-
as começaram a interpretar o plástico 
como poluição. E começaram a fazer 
campanhas contra o uso do plástico. 
Sem levar em consideração os benefí-
cios que o plástico traz a suas vidas. O 
plástico começou a ser visto como vilão 
porque é um dos poucos produtos que 
se enxerga em lixões e no mar e nos 
rios. Quando na realidade, ele não é o 
vilão. Vilões são as pessoas, as estrutu-
ras humanas que permitem que o plás-
tico caia no meio ambiente. O grande 
vilão é a destinação incorreta. O vilão 
é o ser humano. E não o material, que 
beneficia a ele. Então, em cima disso, 
desenvolvemos esta palestra para mu-
dar este conceito. Dar a visão real do 
plástico e, ao mesmo tempo, educar 
as pessoas para destinar corretamente 
para a reciclagem. Começamos a cha-
mar [o projeto desenvolvido pelo Sim-
plás] de Plástico do Bem, porque é o 
plástico bem destinado. O plástico do 
mal é aquele que as pessoas destinam 
de forma incorreta. 

Simplás Informa - Em determina-
do momento da palestra, você mos-
tra que é possível viver sem plástico. 
Mas, quais são as consequências?

Jaime Lorandi - Dá para viver sem 
plástico, sim. Mas nos somos 7,3 bi-
lhões de pessoas que consomem cer-
ca de 37 quilos de plástico por ano 
por pessoa, em média. E o plástico 

nos ajuda na alimentação, na água 
potável, nas roupas, na construção 
civil, na locomoção. Dá para tirar o 
plástico das nossas vidas? Claro que 
dá. Mas teremos que utilizar materiais 
que consomem muito mais recursos 
naturais e energéticos. Tanto para se 
produzir, quanto para se reaproveitar. 
Então, isso vai encarecer os produtos. 
Os produtos ficarão mais escassos. A 
própria comida ficará mais escassa, se 
começarmos a utilizar papel, papelão, 
metal ou vidro. É mais caro. Dá para 
tirar o plástico das embalagens de 
alimento. Claro que dá. Mas vai fal-
tar mais alimento lá na ponta. Haverá 
mais famintos no mundo. No mínimo, 
mais 10% da população humana cai-
rá na faixa dos famintos. Hoje já são 
10%. Seria o dobro, se tirássemos os 
plásticos. E vão viver menos, mais do-
entes, vão sofrer mais. 

Simplás Informa - A que você atri-
bui essa pressão contra os plásticos?

Jaime Lorandi - Quem está contra 
o plástico não está querendo mais ver 
plástico nos oceanos, não está queren-
do mais ver plástico nos lixões. Mas, 
como ignora os benefícios dos plás-
ticos nas suas próprias vidas, acham 
que a solução é banir o plástico. 
Quando, na verdade, a solução é des-
tinar para a reciclagem. 

Simplás Informa - Você já disse 
mais de uma vez que, da maneira 
como está posicionada, a Política 

Entrevista: Jaime Lorandi

“Temos 
um projeto 
sustentável”

VANESSA WEBER
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“Não fomos 
ensinados 
a ver os 
resíduos 
como 

matéria-
prima. 
Fomos 

educados 
a ver os 
resíduos 

como lixo. 
Agora 

temos de 
mudar a 

educação. 
Este é o 
grande 
desafio”

Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) tende a não funcionar. 
Por quê?

Jaime Lorandi - Na verdade, 
ela é uma boa política. Só que 
está incompleta. Ela precisa 
responsabilizar o consumidor 
final quando ele não destina 
corretamente os seus resídu-
os. Alguns municípios já estão 
criando leis para punir pessoas 
que sujam o meio ambiente. Só 
que isso é muito pontual e não 
tem estrutura. Então, percebo 
que é necessário uma legisla-
ção nacional. Se cada muni-
cípio criar suas leis, fica muito 
complexo, muito difícil. E muito 
difícil até de fiscalizar. Agora, 
no momento em que houvesse 
uma lei nacional de fiscaliza-
ção e punição, seria muito mais 
fácil. E como é uma política na-
cional de resíduos sólidos deve-
ria haver um sistema legislativo 
nacional para destinação cor-
reta de resíduos e uma punição 
em igualdade para todos os 
cidadãos que não cumprirem 
estas leis. 

Simplás Informa - E quanto 
à estrutura para separação e 
destinação? A carência é insu-
perável ou já se pode começar 
um trabalho nas condições 
atuais?

Jaime Lorandi - Vamos fa-
lar em dois aspectos. Primeiro, 
a conduta do cidadão, a con-
duta do indivíduo: falta muito! 
Esta é muito precária. Hoje nós 
temos pouca educação de se-
parar os nossos resíduos e en-
xergá-lo como matéria-prima. 
Raríssimos de nós enxergam os 
nossos resíduos como matéria
-prima. A grande maioria não 
enxerga. Este é o primeiro e 
grande desafio. O segundo de-
safio é criar os serviços de co-
leta seletiva. Hoje, apenas 15% 
dos municípios possuem coleta 
seletiva. Faltam os outros 85%. 
Só que isso não é desculpa 
para o cidadão deixar de ser 
educado e separar os resíduos 
na sua casa. 

Simplás Informa - O Simplás 
pensou uma forma de começar 
a trabalhar a questão educa-

cional, com o projeto Plástico 
do Bem. Qual o caminho?

Jaime Lorandi - Percebemos 
que todo projeto que se faça só 
vai funcionar se possuir viabi-
lidade econômica. Ou seja, se 
gerar renda. Se as pessoas se 
sentirem motivadas por um ide-
al. Este ideal tem que ser am-
biental, mas também tem que 
ser econômico. Para mostrar 
que o plástico é bom, percebe-
mos que ele pode gerar renda 
para as escolas. E é nas esco-
las que ensinamos as crianças 
a destinar corretamente. Nes-
te caso, estamos fazendo três 
coisas boas ao mesmo tempo. 
Estamos educando as crianças 
sobre o valor do plástico e so-
bre a separação, ao mesmo 
tempo, destinando o plástico 
para reciclagem e, ainda, ge-
rando renda para as escolas. 
Então, são três benefícios que 
a campanha traz. Um benefí-
cio educacional, um benefício 
ambiental e um benefício eco-
nômico. 

Simplás Informa - Então, as 
crianças envolvidas no projeto 
Plástico do Bem vão aprender 
algo que as anteriores não 
aprenderam, que é dar desti-
no correto ao plástico?

Jaime Lorandi - As gerações 
dos adultos atuais, nós, portan-
to, não fomos ensinados a ver 
os resíduos como matéria-pri-
ma. Fomos educados a ver os 
resíduos como lixo. Lixo signifi-
ca: não tem mais utilidade, é su-
jeira, vamos jogar em qualquer 
canto, que não nos atrapalha 
mais. Esta foi a nossa educa-
ção. Então, agora teremos de 
mudar a educação, mudar os 
valores e passar a enxergar os 
resíduos como matéria-prima. 
Este é o grande desafio que 
toda a humanidade tem de en-
carar. Alguns países mais evo-
luídos já têm esta consciência. 
Mas a grande maioria das pes-
soas do planeta ainda não têm 
esta visão. Dos resíduos serem 
vistos como matérias-primas.

Simplás Informa - Esta vi-
são extrapola o plástico, não? 
Mesmo substituindo por outro 

material, é preciso dar desti-
nação correta.

Jaime Lorandi - Exatamen-
te! O que acontece: como en-
tendemos de plásticos, temos a 
expertise do plástico, estamos 
trabalhando o plástico. Mas 
nós sabemos que os outros 
materiais virão, por conse-
quência. Então, no momento 
em que uma família ambien-
talmente consciente começa a 
separar o lixo orgânico em um 
recipiente, o plástico limpo em 
outro recipiente e o lixo sele-
tivo em outro recipiente, mais 
adiante, ela também vai divi-
dir este seletivo. Ela vai colocar 
o metal limpo, o papel limpo, o 
papelão, o vidro, em outros re-
cipientes. E vai destinar para a 
reciclagem, onde, com o tem-
po, também criaremos novas 
estruturas de coleta. Hoje te-
mos a coleta seletiva que pega 
tudo. Mais adiante, teremos 
a coleta só de plástico, só de 
vidro… Então, é uma questão 
de transformação do hábitos 
do cidadão e também das es-
truturas de coleta pública.

Simplás Informa - A partir 
deste trabalho que está se ini-
ciando agora pelo Simplás, 
com as palestras e o projeto 
Plástico do Bem, que refle-
xos pode haver para o setor? 
Qual a expectativa para o fu-
turo?  

Jaime Lorandi - É a socie-
dade, os nossos clientes, os 
consumidores dos nossos pro-
dutos enxergarem os plásticos 
como bons. Como um produto 
do presente,  um produto que 
melhora a qualidade de vida. 
Passarem a enxergar mais o 
lado bom dos plásticos nas 
suas vidas. Serem menos com-
batentes contra os plásticos e 
mais combatentes por uma 
educação para a destinação 
correta. A partir desta nova vi-
são, o setor ganha, a socieda-
de ganha e o meio ambiente 
ganha também. É um processo 
econômico, é um processo so-
cial e é um processo ambien-
tal. A isto tudo chamamos de 
sustentabilidade. Temos um 
projeto sustentável.
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Plástico 
que faz 
bem ao 

futuro
Projeto inédito 

desenvolvido pelo 
Simplás alia educação 

e sustentabilidade 
ao transformar 

comportamentos e 
gerar recursos para o 

ensino público

Segunda-feira. 7h. A estudante Ana 
Paula, 10 anos, está toda contente porque 
durante o fim de semana arrecadou “um 
sacão” cheio de plásticos limpos após o 
consumo e quer chegar logo na escola 
para destinar o material a reciclagem. Pa-
rece cena de ficção. Mas em Farroupilha 
(RS), município de 60 mil habitantes, se 
tornou realidade. Graças ao projeto Plás-
tico do Bem, criado pelo Sindicato das In-
dústrias de Material Plástico do Nordeste 
Gaúcho (Simplás).

“Um espaço pra mim não chega. Eu 
preciso dos três”, reivindica a menina, 
referindo-se aos coletores seletivos desen-
volvidos e doados à rede municipal de 
ensino pelo Simplás.

A ideia era que cada um dos três com-
partimentos da peça servisse, respectiva-
mente, para resíduos orgânicos, secos e 
plásticos - conforme ensinado em sala de 
aula. Mas, contagiada pela capacitação 
oferecida à garotada pelo instituto Plas-
tivida, parceiro do projeto, Ana Paula 
apropriou-se logo de todos os vãos dispo-
níveis no coletor e não houve muito que a 
família pudesse fazer.

“Ela está toda empolgada. Não pode 

ver um pote, uma embalagem, uma tam-
pa, que já sai recolhendo e levando para 
a escola. Ela já pediu para ocupar os três 
espaços para pendurar as sacolinhas que 
vão no coletor”, revela Cláudio Mene-
ghel, que além de pai da menina, é um 
dos apoiadores da iniciativa, por meio da 
Trughel Indústria e Comércio de Plásticos. 

Na avaliação do empresário, a quali-
dade da orientação e do material didá-
tico oferecidos fez professores e alunos 
comprarem a ideia desde a largada. O 
processo se desenrolou ao longo de duas 
semanas, a partir do lançamento oficial 
do projeto, na última semana de março. 
Uma equipe reunindo Simplás e Plastivi-
da percorreu 20 escolas municipais de 
Farroupilha, realizou a capacitação e en-
tregou aproximadamente 7 mil coletores 
de resíduos especialmente criados pelo 
Simplás e injetados com apoio de patroci-
nadores (confira as marcas no quadro em 
destaque).

“A apresentação é contagiante, perfei-
ta. Agora é importante manter o envolvi-
mento de todos e não deixar enfraquecer. 
Tem tudo para dar certo”, comenta Me-
neghel.
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Cerca de 6 mil estudantes e 500 profes-
sores foram orientados a coletar os artefatos 
plásticos consumidos em casa (veja a lista 
abaixo), limpá-los e armazená-los nos cole-
tores - em compartimento separado dos ou-
tros resíduos secos e dos orgânicos. A tarefa 
seguinte consiste em levar o material para as 
respectivas escolas, onde uma empresa reci-
cladora credenciada vai adquirir e remune-
rar a instituição pelo volume. Exatamente: ao 
mesmo tempo em que a garotada assimila o 
conceito de sustentabilidade, a rede pública 
de ensino obtém recursos com a venda do 
plástico para reciclagem.

“Em um mês com este projeto, já conquis-
tamos praticamente a metade do valor que se 
faturou ao longo de todo o ano passado com 
latinhas de alumínio. Temos um plano, que 
é ambicioso, realmente, de equipar todas 
as salas de aula com projetores. Bem, se se-
guirmos neste ritmo de arrecadação com os 
plásticos até o fim do ano, podemos pensar 
em, praticamente, tirar um projetor daquilo 
que as pessoas jogam fora”, relata Zuleide 
Dalmonte, diretora da escola Ângelo Chiele. 

A gestora explica que a instituição, onde 
ocorreu a solenidade de lançamento do Plás-
tico do Bem, está munida de seis ou sete big 
bags (dependendo do momento de acúmulo 
e esvaziamento) que são recolhidos aproxi-
madamente uma vez por semana. A quanti-
dade de recipientes demandada corresponde 
ao triplo da estimativa na fase de concepção 
do projeto pelo Simplás. Em menos de 30 
dias de Plástico do Bem, a escola já recolheu 
- e comercializou - quase meia tonelada de 
resíduos. Faturamento superior a R$ 300, 
apenas utilizando educação e praticando 
sustentabilidade.

“As famílias e os alunos estão bastante 
engajados. E aí, surgem várias estratégias. 
Alguns chegaram a montar um esquema de 
coleta por grupos de convivência, como os 
de corrida. Os que moram em condomínios 
também se organizaram em grupos. Com 
a possibilidade de coleta mais frequente, a 
viabilidade também cresce. E sempre tem 
de haver estímulo. Agora chega o período 
de  entrega de avaliações dos alunos e será 
importante apresentar os dados do sucesso 
para os pais. É uma maneira de eles contri-
buírem com a educação dos filhos sem pre-
cisar gastar nada. Pelo contrário. Se livram 
de algo que não está mais sendo utilizado 
em casa e ajudam a natureza e a escola”, 
explica Zuleide. 

Meia tonelada para 
reciclagem e um novo 
projetor nos planos

FOTOS VANESSA WEBER

Escola Municipal Ângelo Chiele recebeu o lançamento oficial da 
iniciativa que engaja mais de 6 mil alunos e 500 professores 
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Em menos de um mês de operação, 
o Plástico do Bem já atrai olhares de 
além fronteira. Na esfera local, a ar-
ticulação já ocorria antes mesmo de 
nascer o projeto. Com posicionamentos 
favoráveis das respectivas prefeituras, 
por meio das secretarias de educação 
e meio ambiente, os vizinhos Caxias 
do Sul e Flores da Cunha devem ser 
contemplados na próxima etapa de im-
plantação.

“Já temos uma sinalização mui-
to positiva do poder público nos dois 
municípios.  Agora estamos na fase de 
captação de recursos para viabilizar a 
expansão do projeto. Também fomos 
procurados por escolas da rede estadu-
al, interessadas em  participar, o que 
desejamos muito que aconteça. Dois 
colégios de Santa Maria, município 
no centro do Estado, tomaram conhe-
cimento do projeto e também fizeram 
contato para saber mais. E ainda tive-
mos manifestações de outros sindicatos 
do Brasil, como o Sindicato da Indústria 
de Material Plástico do Estado do Espí-
rito Santo (Sindiplast-ES) e o Sindicato 
da Indústria de Material Plástico do Es-
tado do Rio de Janeiro (Simperj). São 
avanços significativos, que queremos 
encaminhar com muito critério, a fim de 
assegurar que tudo funcione”, aponta o 
presidente do Sindicato das Indústrias 
de Material Plástico do Nordeste Gaú-

cho (Simplás), Jaime Lorandi.
A iniciativa ainda vislumbra outra 

possibilidade de crescimento. O Plás-
tico do Bem está inscrito no 1º Prêmio 
Nacional de Boas Práticas Sindicais, 
uma iniciativa da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) em parceria com 
as federações estaduais, por meio do 
Programa de Desenvolvimento Associa-
tivo (PDA). Conforme os organizado-
res, o objetivo é valorizar e promover o 
compartilhamento de projetos e ações 
sindicais que gerem valor para as em-
presas do setor e contribuam para o 
fortalecimento do Sistema de Represen-
tação da Indústria. O tema escolhido 
para a edição de estreia é Sustentabili-
dade Sindical. 

“O plástico é muito bom para a hu-
manidade. O plástico é um material 
absolutamente democrático: é uma so-
lução de múltiplas aplicações, acessível 
a todos os povos da Terra. As nações 
com mais elevados Índices de Desenvol-
vimento Humano (IDH) são as que mais 
consomem, destinam e reaproveitam 
corretamente os plásticos no planeta. 
É isso que queremos que ocorra aqui. 
Desde a nossa casa, até abranger todo 
o país e o mundo. E a ferramenta com 
que contamos para realizar esta trans-
formação é a educação. É disso que se 
trata o Plástico do Bem”, conclui Loran-
di.

Em algumas escolas, o Plástico 
do Bem já atingiu nível superior, 
antes mesmo de completar o pri-
meiro mês de existência. A infor-
mação parte justamente de quem 
faz a coleta do material.

“Algumas escolas já estão 
entregando o produto amassa-
do. Garrafas, potes, já vem tudo 
amassado. É o ideal, porque per-
mite maior acúmulo no bag e faci-
lita a comercialização. Com o tem-
po, outras escolas vão assimilando 
este passo e o processo vai se qua-
lificando”, conta Clóvis Ballardin, 
da empresa Reciclados Em Cristo. 

Segundo o reciclador, que já 
comprou quase 1,5 tonelada de 
resíduos das instituições, a lição do 
projeto foi captada com excelência 
por professores e estudantes.

“O material está vindo bem lim-
pinho, de acordo com o que foi 
ensinado. Os PETs e embalagens 
de produtos de higiene e limpe-
za, principalmente, estão vindo 
em muito boa condição. E o me-
lhor desempenho é das turmas até 
quinta série. Os mais novinhos são 
os mais engajados. Mas o mais 
importante, é que é um aprendiza-
do que eles vão levar para o resto 
da vida. Isso ninguém mais tira de-
les”, completa Ballardin. 

A empolgação da garotada 
com as ideias de separação e reci-
clagem, de fato, já desponta como 
o produto mais bem acabado do 
Plástico do Bem. Para quem se 
alinha entre os parceiros da ini-
ciativa, é argumento mais do que 
suficiente.

“Vocês não têm ideia da ener-
gia que as crianças emitem. Isso 
só nos faz acreditar cada vez 
mais que existe esperança em dias 
melhores. Só podemos mudar o 
futuro investindo, apoiando e nos 
dedicando a causas nobres como 
esta. A base de toda a transforma-
ção se faz com projetos sólidos e 
muito planejamento estratégico. 
Por isso, considero o Plástico do 
Bem um grande sucesso”, finali-
za o empresário Thiago Petersen, 
CEO da Ipos, uma das patrocina-
doras do programa desenvolvido 
pelo Simplás.

Próximo passo 
é o amasso

Iniciativa atrai interesse nacional
FOTOS VANESSA WEBER
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O Plástico do Bem já é 
um sucesso. Posso afirmar 
que é uma das ações mais 
transformadoras sobre 
educação ambiental de 
que temos conhecimento, 
mesmo quando  
comparamos com outros 
setores. A educação e o 
trabalho que vem sendo 
feito nas escolas de Far-
roupilha são um exemplo a 
ser seguido em todo o país, 
pois leva a informação 
correta sobre os plásticos, 
além das boas práticas de 
uso e reciclagem desses 
materiais, tão fundamentais 
à vida das pessoas. 

Estamos modificando 
a relação das pessoas 
com os plásticos, ou seja, 
são ações como esta que 
permitem que a sociedade 
perceba a contribuição que 
produtos feitos com plásti-
cos trazem às suas vidas. 
Elas aprendem a usar com 
responsabilidade. Também 
descobrem que a reuti-
lização e a reciclagem não 
só aumentam a vida útil 
dos plásticos, mas trazem 
benefícios ambientais e 
econômicos.  

Esses conhecimentos 
ficam para as pessoas. 
Elas se tornam multipli-
cadoras dessas práticas 
que, por fim, acabam se 
tornando parte do dia a 
dia das famílias. Ou seja, é 
o poder transformador da 
informação. Estamos muito 
felizes em fazer parte dessa 
iniciativa e acreditamos no 
potencial dessa ação.

A cerimônia de lançamento do projeto 
Plástico do Bem (veja na próxima pági-
na detalhes da operação) agitou a escola 
municipal Ângelo Chiele, no bairro São 
Luís, que atende cerca de 600 alunos e 
alunas em Farroupilha. 

“O plástico é muito importante para a 
vida. Os medicamentos e a comida, por 
exemplo, vêm embalados no plástico. 
Muitos brinquedos que vocês têm em casa 
são de plástico. Todos estes são plásticos 
do bem, que, se limpos e separados cor-
retamente, podem ajudar a escola para 
compra de novos equipamentos”, desta-
cou o prefeito municipal de Farroupilha, 
Claiton Gonçalves.

O evento, dia 27 de março, foi presti-
giado ainda pela secretaria municipal de 
Educação de Farroupilha, Elaine Giuliato 
e o presidente do Plastivida e Instituto Bra-
sileiro do PVC, Miguel Bahiense. As duas 
entidades de alcance nacional enviaram 
o biólogo Rafael Lima, para cuidar da ca-
pacitação dos estudantes. Também esteve 
presente a candidata do Simplás a rainha 
da Festa da Uva 2019, Caroline Veadri-
go Piccoli.

Em seu discurso de abertura, o presi-
dente do Simplás deu sequência a uma 
apresentação iniciada na noite anterior, 

durante a Reunião-Jantar do sindicato. 
Mas adaptou o conteúdo para a compre-
ensão da garotada:

“O arroz e feijão que vocês comem e a 
água que vocês bebem é muito importan-
te para a vida. Mas tudo isso é embalado 
em sacos plásticos. Depois que comemos, 
não podemos deixar essas embalagens 
na natureza. Tem o plástico do bem e o 
plástico do mal. O do mal é aquele jo-
gado no meio ambiente. O plástico do 
bem é aquele transformado em outros 
materiais e que ainda pode ser vendido e 
transformado em dinheiro para a escola”, 
explicou Jaime Lorandi.

Com o Plástico do Bem em funciona-
mento, as 20 escolas participantes na 
rede municipal de Farroupilha passam 
a administrar a coleta, a separação e a 
venda dos materiais plásticos pós-con-
sumo, que serão encaminhados para a 
reciclagem. O valor obtido com a comer-
cialização do volume armazenado nos 
big bags de cada escola será determina-
do pelo peso e a cotação de mercado. A 
captação ocorrerá por meio dos Círculos 
e Pais e Mestres (CPMs). Cada instituição 
terá total autonomia para gerir os recur-
sos e decidir pela aplicação que conside-
rar mais adequada.

Exemplo para 
todo o país

Conteúdo adaptado para a garotada

Miguel Bahiense
Presidente do instituto 

Plastivida

Prefeito de Farroupilha, 
Claiton Gonçalves

Presidente Jaime Lorandi (D) 
apresenta projeto a professores

Apresentação do projeto Plástico do Bem a diretores, vice-diretores 
e orienteadores das escolas municipais
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Em 10 passos como funciona o projeto Plástico do Bem

1

6

3

8

2

7
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9

5

10

o Simplás, em parceria com o Instituto Plastivida, oferece capacitação e 
material didático para professores e orientadores das escolas participantes

nas escolas, o material trazido pelos estudantes será armazenado em 
recipientes específicos (os big bags), também fornecidos pelo Simplás

os professores e orientadores capacitados pelo Simplás, em parceria com o Instituto 
Plastivida, trabalham noções de reciclagem e sustentabilidade com suas turmas, 
ensinando formas de descarte correto, separação e limpeza dos materiais plásticos

a empresa recicladora passará em cada escola, mediante agendamento, para fazer a 
pesagem do material recolhido e substituir os big bags cheios por outros vazios

o Simplás fornece milhares de coletores de material plástico para as 
escolas e todos os estudantes participantes do projeto Plástico do Bem

quando o big bag estiver cheio, a escola acionará a 
empresa recicladora para fazer a coleta do material

com o novo aprendizado, em suas residências, os alunos e alunas coletam, 
separam e limpam o material plástico que poderá ser reaproveitado

o peso do material recolhido determinará o valor pago ao Círculo de Pais e Mestres (CPM) 
da escola pela empresa recicladora. É importante que o material esteja separado e limpo 
corretamente, de acordo com as orientações transmitidas anteriormente, em sala de aula

de casa, os estudantes recolhem o material acondicionado nos coletores 
fornecidos pelo Simplás e levam para as respectivas escolas

cada escola poderá utilizar como quiser os recursos obtidos 
com a venda do material para reciclagem
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l garrafas PET de qualquer tamanho

l embalagens rígidas, como as de 
xampu, cosméticos, detergentes e 
produtos de limpeza

l potes e tampas diversos, como os de 
produtos alimentícios

QUE TIPOS DE PLÁSTICOS LIMPOS 
ESTÃO VALENDO NO PROJETO?

NÚMEROS
*em cerca de 30 dias

QUEM FAZ ACONTECER

1.418kg

Volume total de 
resíduos coletados

Valor total pago  
às escolas

 R$ 1.134

Apoio Institucional
Recicladora Reciclados Em Cristo

UNA-SE À 
TRANSFORMAÇÃO

E-mail: vanessa@simplas.com.br

Telefone: (54) 3013.8484

Saiba como apoiar o 
projeto Plástico do Bem

Realização
Simplás

Apoio Institucional
Prefeitura Municipal de Farroupilha
Secretaria Municipal de Educação de Farroupilha

Patrocínios Máster
Plastivida
Instituto Brasileiro do PVC

Anodilar
Bigfer
D’Zainer
Embalagens Panizzon
Ipos
JR Oliveira
OU

Pisani
Plasmosul
Plásticos Itália
Plastiweber
Tabone
Trughel
Utility 

Patrocínios



16 SIMPLÁS INFORMA – Maio de 2018

Enafer traz ministro da 
Indústria e Comércio 
Exterior a Caxias do Sul

Marcos Jorge detalhará programa Rota 2030 
dia 18 de maio, em evento organizado pelo Simplás
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PROGRAMAÇÃO
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

ENAFER.COM.BR
 
17/5
l Workshops técnicos

l Jantar de Confraternização
Local: Restaurante Casa Di Paolo
Ingresso por adesão

18/5
8h30
l Recepção e Credenciamento

9h
l Abertura Oficial
Jaime Lorandi - Presidente do 
Simplás
Christian Dihlmann - Presidente da 
Abinfer
Daniel Guerra - Prefeito de Caxias 
do Sul

9h35
l General Motors – Como estar 
preparado para atender ao futuro 
da ferramentaria nacional em 
competência humana e tecnologia
José Antônio Zara – Diretor de 
Ferramentaria da GMB

10h25
l Assembleia Geral da Abinfer

11h
l Preparando uma empresa de 
sucesso – a continuidade através da 
governança
Bruno Luís Ferrari Salmeron – Diretor 
Schulz Automotive

11h50
l Encerramento etapa matinal

12h
l Almoço

13h30
l Abertura etapa vespertina

13h35
l A importância do Programa ROTA 
2030 para o futuro da indústria 
automotiva e de ferramentais no Brasil
Marcos Jorge – Ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

14h20
l Mesa redonda – Abinfer: 
Associação ou Sindicato?

15h05
l Intervalo para relacionamento

15h35
l Tropa de Elite: a força da sua 
empresa
Márcio Mancio - Diretor Presidente 
da Márcio Mancio & Cia. Ltda.

16h45
l Mesa redonda: A história da 
ferramentaria no Brasil e seus desafios 
nos próximos anos
l Homenagem: Estatueta Herói 
Ferramenteiro

17h30
l Encerramento do 11º ENAFER
Christian Dihlmann – Presidente da 
Abinfer

No setor, o novo programa já se tor-
nou conhecido como o “sucessor do Ino-
var-Auto”. Na prática, embora mantenha 
estímulos à indústria automobilística para 
utilização de conteúdo nacional e pesquisa 
e desenvolvimento em solo brasileiro, há 
diferenças em relação ao modelo anterior 
no texto final do Rota 2030. A oportuni-
dade de conhecer os detalhes da novida-
de diretamente com um dos envolvidos na 
elaboração estará ao alcance dos partici-
pantes do 11º Encontro Nacional de Fer-
ramentarias (Enafer). Ministro da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 
Jorge estará em Caxias do Sul no dia 18 
de maio, para o evento organizado pelo 
Sindicato das Indústrias de Material Plásti-
co do Nordeste Gaúcho (Simplás).

A conferência do titular do MDIC no 
teatro da Universidade de Caxias do Sul 
(Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - 
Bloco M) está marcada para as 13h35. 
Será uma das atrações na programação 
que, das 8h às 17h45, debaterá o con-
texto atual do mercado de moldes e fer-
ramentais e a inovação rumo à Indústria 
4.0. O elenco de palestrantes traz ainda 
nomes como José Antônio Zara, diretor de 
ferramentaria da General Motors do Bra-
sil. As inscrições são gratuitas e estão dis-
poníveis pelo site enafer.com.br. As vagas 
são limitadas.

Pelo mesmo endereço (enafer.com.br) 
também é possível buscar mais informa-
ções, conferir a programação completa e 
se inscrever na jornada de workshops téc-
nicos que ocorrem na véspera, dia 17 de 
maio, no UCS Teatro. As vagas, da mes-
ma forma, são gratuitas e limitadas. 

“A respeito do Rota 2030, se for con-
templado aquilo que se construiu em Bra-
sília ao longo de 2017 e 2018, já seria um 
avanço. Não queremos agir sem regras. 
Mas, quando se permite que outros paí-
ses o façam e ainda se comprem moldes 
de lá, a luta fica injusta. O Brasil precisa 
gerar emprego, mas tem regras que invia-
bilizam a competitividade.”, avalia o pre-
sidente da Associação Brasileira de Ferra-
mentais (Abinfer), Christian Dihlmann.

Projetos incluem recuperação 
de ICMS e observatório setorial

Dois pontos devem ganhar destaque 
nas discussões em torno do Rota 2030 
durante o Enafer 2018, em Caxias do 
Sul. São reflexos do encerramento do 
Inovar-Auto, no ano passado. 

Uma frente envolve a chamada Por-
taria 318, que previa o direcionamen-
to dos créditos de IPI das montadoras 
para o setor de ferramentaria. A regra 
tornava possível abater o tributo de to-
das as cinco fases de produção de um 
ferramental, praticamente permitindo a 
compra de molde a custo zero pelas mul-

tinacionais. E outra medida estimulava 
o desenvolvimento de fornecedores com 
recursos abatidos do IPI. A verba podia 
se transformar em investimento na mo-
dernização de máquinas e equipamentos 
e capacitação de pessoal.

“São diretrizes do Inovar-auto que 
gostaríamos de ver mantidas no Rota 
2030, mesmo em prejuízo de outros 
itens, que se tivesse de tirar. Porque con-
tribuem diretamente para deixar o setor 
mais competitivo”, afirma o presidente 
da Abinfer, Christian Dihlmann.

 Presidente da Abinfer, Christian Dihlmann
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Polliplástico comemora 30 anos 
Em solas de sapato constituídas a 

partir de aparas de PVC, a Polliplástico 
trilhou grande parte da caminhada de 
30 anos que completa agora em 2018. 
A transformadora instalada em Linha 
Vicentina, Farroupilha, chegou a con-
tar com 21 colaboradores e processar 
cerca de 300 toneladas do polímero 
ao mês, fornecendo matéria-prima re-
ciclada para o polo calçadista de Novo 
Hamburgo, no Vale do Sinos.

O empreendimento teve origem na 
vocação para sustentabilidade de So-
lone Polli. Na época detentor de um 
negócio de sucata de ferro coletado em 
indústrias, o farroupilhense percebeu 
que havia igual desprezo de um gran-
de volume de aparas de plástico. Ali 
enxergou uma oportunidade. E decidiu, 
então, comprar também estas sobras, 
processa-las e transforma-las em ele-
trodutos. Nascia, assim, a Polliplástico.

Com a ruptura de uma sociedade 
anterior e uma visão mais ampla do 
ramo de transformação, a empresa 
transferiu-se do bairro Bela Vista para 
a localização atual, onde está desde 
1990. E da fabricação de eletrodutos 
em que se concentrou durante cerca 
de dois anos, partiu para a produção 
de matéria-prima recuperada de PVC 
destinada ao solado de sapatos, que 
foi o grande propulsor na arrancada, 
e atividade em que alcançou status de 
referência na Serra Gaúcha. Diante de 
novos fornecedores, mercados, oportu-
nidades e experiência, agregou ao ca-
tálogo polímeros como PP, PS, PE e, em 
menor escala, ABS.

“A Polliplástico adquire aparas lim-
pas e secas de origem pós-industrial, 
classifica por tipo de polímero e cor 
e inicia o processo de transformação, 
que consiste em serrar, moer, pigmen-
tar e extrusar. Ao fim, vende a matéria
-prima recuperada para outras empre-
sas, na forma de pellets. O diferencial 

da empresa é desenvolver o grão já 
na cor e com as características espe-
cíficas para cada cliente, facilitando e 
agilizando o processo de injeção”, des-
creve a gerente administrativa Josiane 
Polli Barbieri.

Entre os principais clientes atendidos 
pela transformadora farroupilhense ao 
longo de três décadas, aparecem no-
mes como Gauer Auto Peças, Gauer 
Distribuidora, Plastitália, Simetal, Ceta-
plast, Festaplast, 
Della Plast (Caxias 
do Sul), Rumatari, 
Sigplast, Robert 
Souza (Bento 
Gonçalves), Car-
tonagem Dalzo-
chio, Trughel (Far-
roupilha), Pincéis Roma (Nova Roma 
do Sul), Grupo Micro Soluções (Novo 
Hamburgo), Projesola (Portão) e Stábil 
(Panambi). Os proprietários destacam 
que muitas outras marcas e fornecedo-
res também fazem parte da história da 
companhia, com parceria e confiança.  

“Somos muito gratos a todos os 
clientes, fornecedores e parceiros que 
estiveram ao nosso lado em algum mo-
mento e, vários deles, durante todo este 
período. Em especial, temos de agra-
decer aos nossos funcionários, pois são 
eles os principais colaboradores, que 

fazem a empresa funcionar. Foram to-
das estas pessoas e organizações que 
nos permitiram chegar até aqui”, afir-
ma o sócio-fundador Solone Polli.

Aos 72 anos, Solone, em companhia 
da mulher, Neiva Luísa Polli, 65, segue 
ativo na condução do negócio. O in-
dustrial faz questão de realizar as co-
letas e entregas dirigindo o caminhão 
de empresa, além de encaminhar as 
transações comerciais.

“O grande or-
gulho dele é que 
a empresa nunca 
teve acidente de 
trabalho, nunca 
foi multada por 
irregularidade, 
sempre teve pre-

ocupação com a responsabilidade am-
biental, opera em um pavilhão próprio 
e, mesmo diante de tantos obstáculos, 
sempre resistiu no ramo de transforma-
ção de reciclados. É preciso muita tei-
mosia, coragem e perseverança para 
dar a volta por cima quando surgem 
as dificuldades. Graças a esta visão, 
a Polliplástico, uma indústria familiar, 
está aí até hoje”, conclui Josiane, filha 
do casal de sócios-fundadores e que, 
ao lado do marido, Anderson Barbie-
ri, é responsável pela administração e 
busca por novos projetos e melhorias.
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Soluções em desenvolvimento de resinas recicladas 
 

Há mais de 30 anos no mercado, destaca-se pela transformação de matéria-prima plástica em 
polímeros reciclados de qualidade como PP, PS, PE, PVC, ABS. 

 Seu diferencial é a qualidade de uma resina pronta para o processo de injeção, adequada às 
características, atendendo assim aos requisitos e necessidades do cliente. 

Durante a feira, a empresa apresenta sua linha de resinas recicladas destinadas aos setores 
calçadista, metalúrgico, automobilístico, brinquedos, moveleiro, higiene e utensílios em geral.  

A empresa demonstra seu compromisso com o meio ambiente e responsabilidade social, 
devidamente licenciada, busca por meio da reciclagem e transformação de polímeros, maior 
ciclo da vida útil ao plástico. 

 

POLLI - PLÁSTICO IND. DE PLÁSTICO LTDA 

Rod. RST 453 - Km 117, 3 – Linha Vicentina – Cxp: 455 

Farroupilha – RS – Brasil – CEP 95180-000 

Fone/Fax: (54) 268.1600 – 268.2071 

e-mail: polliplastico@terra.com.br 

 

 
 

Sócios-
-fundadores 

Neiva e 
Solone Polli

Empresa de Farroupilha é pioneira na 
transformação de matéria-prima reciclada
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Simplás entra 
para a história 

da Festa da Uva
Caroline Veadrigo Piccoli representa setor 

no concurso das soberanas de uma das 
maiores celebrações comunitárias do Brasil

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

LEANDRO ARAÚJO

LEANDRO ARAÚJO
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Depois de quase meio ano de pre-
paração para concorrer à soberana da 
Festa Nacional da Uva, Caroline Vea-
drigo Piccoli, 24 anos, elenca como um 
dos principais aprendizados de parti-
cipar do concurso a consciência de se 
sentir parte da história da cidade. E foi 
pensando na oportunidade de divulgar 
a educação para a sustentabilidade a 
partir de uma das maiores festas comu-
nitárias do Brasil que o Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do Nor-
deste Gaúcho (Simplás) entrou para a 
história ao investir, pela primeira vez, 
em uma candidatura que pudesse sim-
bolizar ainda o significado do setor 
para a cidade. Afinal, Caroline tam-
bém representa a Hiperpack Embala-
gens, empresa da família.

Independentemente do resultado do 
concurso no dia 19 de maio de 2018, a 
jovem, graduada em Comércio Interna-
cional pela Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) e aluna do MBA em Gestão 
Empresarial da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), aprendeu a importância do 
significado da palavra “representar”.

“Um dos momentos mais marcantes 
foi receber a faixa de embaixatriz por-
que foi quando entramos efetivamente 
na história que vem acontecendo desde 
1931, com a primeira Festa da Uva. Foi 
um momento cheio de significados e de 
orgulho por ser daqui e poder repre-
sentar nossa terra”, destacou Caroline.

A descendente de imigrantes italia-
nos têm ligação com a cultura dos vi-
nhedos também pela família materna, 
produtora de vinhos. Foi difícil para 
Caroline escolher os momentos mais 
marcantes do pré-concurso, mas ela 
destaca a imersão na história de Caxias 
do Sul e região e o fortalecimento das 
relações.

“O que mais me marcou foram as re-
lações com as embaixatrizes, comissão 
social, os envolvidos na organização 
da festa e envolvidos na preparação 
das candidatas, mas principalmente o 
envolvimento com a população, o cari-
nho e o acolhimento que recebemos de 
todos os caxienses e de toda da Serra”, 
ressaltou.

A aposta do Simplás na Festa da 
Uva é uma forma de divulgação das 
comemorações dos 30 anos de funda-
ção da entidade e também aproveita a 
ampla visibilidade do evento para levar 
a diferentes públicos a importância do 
setor e o compromisso com as próximas 
gerações em relação a destinação cor-
reta de materiais pós-consumo.

Perfil da candidata
l Nome: Caroline Veadrigo Piccoli
l Idade: 24 anos
l Altura: 1,70
l Peso: 60 kg
l Cor dos olhos: castanho
l Signo: Leão
l Entidades: Simplás e Hiperpack 
Embalagens
l Filiação: Nestor Piccoli e Sueli Veadrigo 
Piccoli
l Naturalidade: Caxias do Sul
l Profissão: Bancária
l Escolaridade: Cursando MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV
l Hobby: Sair com os amigos
l Um livro: Toda luz que não podemos ver, 
de Anthony Doerr
l Um filme: Extraordinário
l Uma cor: branca
l Um lugar: chácara da família
l Uma comida: pizza
l Uma personalidade: Zilda Arns
l Uma virtude: comunicativa
l Um defeito: teimosia
l Um conselho: escutar, sempre
l Uma frase: "A felicidade é uma escolha, 
não um resultado. Nada o fará feliz até que 
você decida ser feliz. Nenhuma pessoa vai 
fazer você feliz, a menos que você decidir 
ser feliz. Sua felicidade não vai vir até 
você. Ela só pode vir de você”, de Raulph 
Marston

Uma qualidade de 
Caxias do Sul você destaca

 “Caxias é uma cidade acolhedora, 
sempre recebe bem os seus 
visitantes e é porto seguro para 
quem precisa dela"

 
Um lugar especial do município

"A Estação Férrea. É parte da alma 
de Caxias.  Além de ter trazido 
muito desenvolvimento econômico 
para a região no passado, hoje é 
ponto de referência cultural”

O lugar ou símbolo que melhor 
representa a cidade

"O centro da cidade representa 
toda nossa história. Representa 
como a cidade começou e o que 
fomos no passado, ao mesmo 
tempo em que nos aponta o 
futuro"

 
O que a Festa da Uva 
significa para você? 

“Para mim a Festa é a forma 
de agradecer e homenagear os 
colonizadores que fizeram da nossa 
cidade referência para todo o Rio 
Grande do Sul e o Brasil. Além 
disso, valoriza o trabalho, aproxima 
a comunidade e impulsiona a 
economia da região” 

LEANDRO ARAÚJO




