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Educação no plástico
Sindicato quer mudar a maneira 

como o mundo enxerga e trata o 
descarte de resíduos pós-consumo

Curso de Gestão na 
Prática já completa  

a terceira turma

Projeto fará escolas 
captarem recursos 

com reciclagem

Coalizão mundial 
para ensinar descarte 
correto à população



2 SIMPLÁS INFORMA – Março a Julho de 2017

Os líderes empresariais hones-
tos querem mostrar à sociedade 
um discernimento entre o que são 
verdadeiros trabalhadores e o que 
são meros oportunistas privilegia-
dos, que tomam para si a palavra 
“trabalhadores” como fachada para 
esconderem seus privilégios públi-
cos e sindicais.

Para tirar proveito do excesso de 
benefícios próprios, algumas mi-
norias bem definidas em algumas  
lideranças públicas e sindicais 
tentam confundir os trabalhadores 
honestos e a sociedade em geral 
para impor suas ideias de forma 
contraditória e insensata, escon-
dendo seus privilégios individuais.

Os verdadeiros trabalhadores, 
que estão atuando com dedicação 

e competência nas empresas, 
nas repartições públicas ou como 
profissionais liberais, são os que 
realmente estão contribuindo para 
o Brasil sair da crise econômica e 
buscar seu desenvolvimento para 
um futuro melhor. São a maioria de 
nosso povo. E do qual fazemos par-
te, com muito orgulho e exemplo.

Não defendemos nenhum em-
presário e nenhum governo corrup-
tos e nossas entidades não pos-
suem nenhum vínculo partidário. 
Somos pessoas honestas, que em 
união e harmonia com nossos valo-
rosos trabalhadores, lutamos contra 
a corrupção e defendemos nossas 
instituições públicas constitucio-
nais para construir um país mais 
justo e próspero. O maior exemplo  

que podemos dar é nosso trabalho 
honesto.

As lideranças empresariais são a 
favor da Reforma Trabalhista porque 
nossa sociedade precisa dar maior 
segurança jurídica para nós, empre-
gadores, sem diminuir direitos dos 
verdadeiros trabalhadores.

É preciso acabar com a farra 
jurídica de mais de 3,8 milhões de 
processos trabalhistas anuais que 
geram desarmonia nas relações de 
trabalho e inibem a geração de em-
pregos.

Muitos dos 14 milhões de de-
sempregados são vítimas do atual 
sistema jurídico trabalhista que de- 
sestimula os empresários a gera-
rem empregos.

Ao apoiar a Reforma Trabalhista, 
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Muitos dos 14 
milhões de 

desempregados 
são vítimas 

do atual 
sistema jurídico 
trabalhista que 
desestimula os 

empresários 
a gerarem 
empregos.

estamos contribuindo para criar mais e 
melhores oportunidades de trabalho no 
Brasil.

Porém, esta proposta de reforma  
sofre oposição de pessoas privilegia-
das, que se alimentam do ódio e das 
litigâncias jurídicas provocadas por uma 
legislação parcial, confusa e altamente 
subjetiva que gera enorme insegurança 
jurídica aos empregadores.

Quem é contra a Reforma Trabalhis-
ta não está defendendo os direitos dos 
verdadeiros trabalhadores. Pelo con-
trário: está defendendo corporativismo 
privilegiado e sindicalismo parasita sus-
tentados por trabalhadores honestos  
através dos impostos normais e do im-
posto sindical. Seus interesses econômi-
cos são pagos às custas dos verda-
deiros trabalhadores. Estas pessoas 
fazem o contrário daquilo que pregam.

Também manifestamos apoio, ain-
da que infelizmente, à Reforma Previ-
denciária. Nós, empresários e empre-
gados brasileiros, não podemos pagar 
mais impostos, trabalhar mais para o 
governo e sustentar todos os atuais e fu-

turos aposentados, mantendo as atuais 
condições da Previdência.

De maneira lamentável, teremos de 
adiar nossos dignos direitos, devido ao 
grande déficit e ao desequilíbrio entre 
as aposentadorias públicas e do INSS.

Mais uma vez, os líderes contrários a 
esta proposta são, de modo geral, de-
fensores do seus interesses individuais 
e não visam o bem comum. Inclusive 
não são geradores de riquezas e em-
pregos.

Portanto, não estranhamos que estes 
privilegiados, que se auto intitulam “de-
fensores dos trabalhadores”, não cri-
tiquem as altas aposentadorias públicas 
que provocam o maior déficit nas con-
tas da União. São pessoas que pensam 
apenas nos próprios interesses imedia-
tos e não, nos direitos e na salvaguarda 
das futuras gerações.

Por isto, como cidadãos livres e cons- 
trutores do desenvolvimento econômico 
e social, é nossa responsabilidade aler-
tar e dar discernimento à toda sociedade 
brasileira sobre este agir oportunis- 
ta destas minorias privilegiadas.
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O Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico do Nordeste Gaúcho  
(Simplás), diante das constantes notí-
cias, envolvendo intermináveis denún-
cias contra agentes de governo, vem a 
público reforçar sua posição em defesa 
de apuração completa de todas as sus-
peitas e da severa punição aos culpa-
dos de todos os delitos. A posição do 
sindicato se mantém a mesma desde o 
início da a profunda crise institucional 
vivida pelo país.

“As investigações têm que prosseguir 
com absoluto rigor e chegar até o fim, 
com as devidas consequências para 
todos os envolvidos em práticas ilícitas. 
Basta de impunidades, concessões e 
privilégios. O Brasil está fazendo uma 

limpa e o que todo contribuinte espera 
é que ela seja ampla, total e irrestrita. 
Ninguém, nem mesmo o Presidente da 
República, está acima da lei”, afirma o 
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

Segundo o dirigente, além de esta-
belecer um novo comportamento ético 
para o país, o processo de limpeza 
na política nacional precisa contribuir 
para o andamento das mudanças 
necessárias à retomada econômica do 
Brasil.

“O país não pode se tornar refém 
de indefinições ou permitir que elas 
sirvam de artifício para retardar ainda 
mais o encaminhamento de mudanças  
imprescindíveis. A limpeza da vida 
pública brasileira deve continuar com 

a mesma celeridade que se espera das 
reformas Trabalhista e Previdenciária”, 
observa Lorandi.

O presidente do Simplás acrescenta 
que o processo de depuração da vida 
pública cobrará mais um alto preço dos 
brasileiros e, assim, é fundamental que 
o propósito esteja claro a todos.

“Este combate à corrupção também 
terá reflexos na economia. Portan-
to, orientamos a nossos empresários 
e colaboradores que mantenham-se 
firmes nos propósitos de sustentabili-
dade de suas empresas e postos de em-
prego. Mesmo que se exijam sacrifícios 
econômicos, é em nosso trabalho que 
reside a esperança de um país mais éti-
co”, conclui Lorandi.

Simplás defende limpeza 
completa da política brasileira

Em paralelo à apuração completa das denúncias 
e punição de todos os culpados, sindicato exige 

prosseguimento das reformas trabalhista e previdenciária

O Simplás manifesta sua contrarie-
dade à orquestração de paralisações, 
com bloqueios forçados e desrespeito 
às garantias constitucionais de tra-
balhadores honestos.

“Respeitamos a liberdade de greve, 
que é um direito garantido por lei, tan-
to quanto exigimos respeito à liberdade 
de ir e vir de todo cidadão brasileiro, 
que também é uma prerrogativa asse-
gurada pela Constituição Federal de 
1988. O que repudiamos com total 
veemência são as paralisações opor-
tunistas, conduzidas por uma minoria 
privilegiada, que desfruta de estabi-
lidade empregatícia ou goza de ex-
clusiva vinculação partidária, e não 
respeita trabalhadores honestos que 

precisam se deslocar em busca do 
próprio sustento”, afirma o presidente 
do Simplás, Jaime Lorandi.

No entendimento do sindicato que 
representa mais de 400 empresas,  
geradoras de trabalho e renda para 
aproximadamente 10 mil famílias em 
oito municípios da Serra Gaúcha, é 
preciso levar em consideração o mo-
mento de extrema dificuldade econômi-
ca e social enfrentado por todos os  
brasileiros. E não, tirar proveito do con-
texto de fragilidade da população.

“Há um uso indiscriminado de pes-
soas humildes, contratadas a preço 
vil e sem nenhum direito trabalhista 
respeitado na tarefa, para dar uma  
falsa impressão de apoio. Sanduíche 

de mortadela não é remuneração pre-
vista na CLT”, observa Lorandi.

O Simplás manifesta-se a favor das 
instituições democráticas e a favor 
da harmonia nas relações entre em-
presários e trabalhadores, para que 
unidos consigam enfrentar a crise, 
estimular a retomada dos investimentos 
e, consequentemente, da geração de 
empregos.

“Nossa grande preocupação é com 
os 14 milhões de desempregados do 
Brasil. Gostaríamos que este mesmo 
sentimento humanitário fosse compar-
tilhado pela minoria de privilegiados 
que encena o apoio as suas manobras 
com pessoas humildes contratadas à 
margem da lei”, finaliza Lorandi.

Simplás exige respeito a garantias constitucionais 
e à dignidade de trabalhadores honestos

WPMAP.ORG
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A iniciativa do Simplás de 
formar uma coalizão interna-
cional do setor para dialogar 
com o Vaticano, a fim de ob-
ter uma nova orientação da 
igreja católica quanto ao uso 
e reciclagem dos plásticos, 
conta agora com os apoios 
oficiais da Associação Lati-
no-americana da Indústria 
Plástica (Aliplast) e da petro-
química Braskem. O endos-
so foi confirmado em duas  
reuniões consecutivas durante 
a realização da Feiplastic, em 
maio, em São Paulo.

Os novos apoios vêm se 
somar ao suporte da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), da associação dos  
fabricantes de máquinas para 
plástico e borracha da Europa 
(European Plastics and Rubber 
Machinery – Euromap) e da 
Itália (Associazione Nazio-
nale Construttori di Macchine 
e Stampi per Materie Plas-
tiche  e Gomma – Assocom-
aplast) – já conquistados pelo  
Simplás no fim de março. 
Além do apoio da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
do Plástico (Abiplast).

A ideia consiste em desen-
volver um plano de educação 
para o descarte correto em 
nível mundial, com infor-
mações completas e atualiza-
das a respeito dos benefícios 
dos plásticos para a humani-
dade, em particular seu ciclo 
de reaproveitamento. O pri-
meiro canal de comunicação 
já foi aberto pelo Simplás com 
a chancelaria do Papa Fran-
cisco desde o ano passado. 
A articulação começou ainda 
em 2015, quando a encíclica 
Laudato Si foi emitida.

“O avanço no encontro 
com a Aliplast foi a mani-
festação do México de levar 
a proposta à associação da 
América do Norte, que reúne 
as indústrias de Canadá e Es-
tados Unidos. Para que tam-
bém eles apoiem a formação 
de uma linguagem única 
de todo o setor no planeta”,  
revela o presidente do  
Simplás, Jaime Lorandi.

Aliplast, Abiplast e 
Braskem apoiam plano 
mundial do Simplás

Ideia de coalizão internacional do 
plástico também já conta com apoios 

de Abimaq, Euromap e Assocomaplast

DANIELA CAMARGO

 ZECA MARTINS

Plano de diálogo para reeducação em nível mundial, apresentado por Lorandi (D), agradou 
representantes da Associação Latino-americana da Indústria Plástica (Aliplast)

Dirigentes da Braskem prometeram levar proposta apresentada por Lorandi a petroquímicas mundiais



6 SIMPLÁS INFORMA – Março a Julho de 2017

Iniciativas do Simplás encontram apoio 
na prefeitura de Caxias do Sul

As propostas do Simplás para en-
gajar o sistema municipal de ensino em 
um modelo de economia circular capaz 
de gerar recursos para as instituições e 
de reforçar e expandir parcerias com o 
poder público conquistaram apoio do 
prefeito de Caxias do Sul. O posiciona-
mento foi resultado do primeiro encon-
tro oficial entre o sindicato, o novo chefe 
do executivo municipal, Daniel Guer-
ra, e o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Carlos Heinen, em março.

“Queremos agradecer a vinda de 
vocês neste momento de diálogo, para 

tirar um pouco o olho da crise e enxer-
gar o desenvolvimento. Não podemos 
ficar engessados. Este olhar que vocês 
estão tendo é o que precisamos neste 
momento”, declarou Guerra, ao fim da 
reunião na prefeitura de Caxias do Sul.

A comitiva integrada pelo presidente 
Jaime Lorandi, o vice Gelson Oliveira, 
e os diretores Leocádio Nonemacher, 
Orlando Marin, Ricardo Polo e o diretor 
executivo Zeca Martins expôs as linhas 
gerais do projeto de educação e susten- 
tabilidade Plástico do Bem e o resultado 
das ações conjuntas já em andamento.

Entre algumas das iniciativas de des-
taque desenvolvidas pela parceria entre 
o Simplás e o governo local estão, por 
exemplo, a campanha Descarte Certo – 
Tampas de Plástico, o Prêmio Consciên-
cia Ambiental, a Festa Comunitária das 
Crianças e o projeto Recicla Plastech 
Brasil.

“Somos um sindicato com grande 
envolvimento social, e assim, queremos 
nos colocar à disposição como parceiro 
em vários projetos e oferecer uma alter-
nativa de cunho educacional e ecológi-
co”, observou Lorandi.

Iniciativas em parceria com secretarias e autarquias municipais 
compõem pauta do primeiro encontro da entidade com Daniel Guerra

Com aval da maior 
petroquímica das Américas

O Simplás surpreendeu a di-
reção da maior petroquímica 
das Américas com sua propos-
ta de diálogo para alterar uma  
orientação do Vaticano. No en-
contro com Jaime Lorandi, du-
rante a Feiplastic, em São Paulo, 
no mês de maio, o presidente da 
Braskem, Fernando Musa, e o 
vice, Edison Terra, comentaram 
que desconheciam a questão da 
encíclica Laudato Si, que propõe 
evitar o consumo de plástico (en-
tre outros materiais).

E vão encaminhar a pauta 
ao Conselho Mundial do Plásti-
co (WPC, na sigla em inglês). A 
Braskem ocupa uma cadeira no 
Comitê Executivo da organização 
que trata de assuntos estratégicos 

à cadeia plástico-petroquímica 
em todo o planeta.

“Eles perceberam que o 
assunto deve ser abordado com 
muito zelo. E já confirmaram que 
a associação internacional dos 
fabricantes de plástico vai apoiar 
tranquilamente e fornecer todas 
as informações necessárias”, 
afirma Lorandi.

Na reunião com o alto coman-
do da Braskem, além do Simplás, 
com Jaime Lorandi, estiveram o 
presidente do Sindicato das In-
dústrias de Materiais Plásticos 
no Estado do Rio Grande do Sul 
(Sinplast), Edilson Deitos, o vice, 
Rudimar Rodeghero, e o presi-
dente do Congresso Brasileiro do 
Plástico, Alfredo Schmitt.

Em busca da ONU
O próximo alvo na maratona de articulações 

do Simplás são as instituições de ensino e orga-
nizações não-governamentais (ONGs). Neste sen-
tido, o atalho passa pelo apoio já garantido do 
Plastivida – Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos.

“O Plastivida já se sensibilizou e vai levar o 
assunto às demais ONGs ligadas ao plástico, para 
obter também o apoio e as informações delas para 
formatarmos o projeto de diálogo com o Vaticano”, 
comenta o presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

Com a intermediação das entidades ligadas à 
imagem do plástico na sociedade, a intenção é 
fazer o pleito chegar ainda mais longe:

“Agora queremos o apoio da ONU. Queremos 
obter o suporte de organizações mundiais, como 
a FAO (Organização das Nações Unidas para  
Agricultura e Alimentação) e a OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), para que elas também 
trabalhem com informações corretas e possam dis-
seminar o conhecimento da importância do plásti-
co para a alimentação e a saúde do planeta”, fi-
naliza Lorandi.
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Simplás defende estímulo 
à educação ambiental e 
responsabilização de poluidores

Presidente Jaime Lorandi apresentou projeto Plástico do Bem 
e iniciativa de articulação mundial por sustentabilidade na 

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

“Não temos cultura de responsabili-
dade. Precisamos mudar isso nas próxi-
mas gerações”. A afirmação do presi- 
dente do Sindicato das Indústrias de 
Material Plástico do Nordeste Gaúcho 
(Simplás), Jaime Lorandi, na Câmara 
de Vereadores de Caxias do Sul (RS), 
sintetiza o espírito com que a entidade 
pretende que a interação entre os ma-
teriais descartáveis e a sociedade seja 
conduzida em um futuro próximo – se 
possível, de imediato. Para o Simplás, 
é momento de se discutir até uma  
legislação que ofereça estímulos à  
educação ambiental e sanções a com-
portamento poluidor.

“A pessoa é a primeira responsável 
pelo que consome. Pleiteamos uma 
nova educação para criar novos hábi-
tos nas gerações futuras, para desti-
nação correta de resíduos pós-consu-
mo a partir de nossas casas. Temos de 
dar mais ênfase nisso. Talvez, criando 
leis que estimulem a educação ambi-
ental e punam quem age de modo in-
correto”, afirmou Lorandi, que, a con-

vite do vereador Gustavo Toigo (PDT), 
ocupou a tribuna do plenário, em  
junho, para apresentar as iniciativas 
de sustentabilidade do sindicato.

Já em fase de captação de recursos, 
está o projeto Plástico do Bem. Uma das 
principais ferramentas a serem utiliza-
das no programa foi apresentada aos 
vereadores pelo presidente do Simplás: 
uma lixeira, de estrutura pequena, leve 
e portátil, com três compartimentos de 
separação – para resíduos orgânicos, 
plástico pós-consumo limpo e demais 
descartáveis. A lixeirinha, que já tem 
matriz desenvolvida, será distribuída 
e estudantes e professores do sistema 
público de ensino fundamental de mu-
nicípios da área de abrangência do 
Simplás que optarem por participar da 
mobilização. O sindicato viabilizará 
orientação técnica e material didático 
para aprimorar o trabalho já realiza-
do pelos professores – e sanar as dúvi-
das que surgirem – a fim de educar as 
crianças para a correta separação dos 
resíduos plásticos pós-consumo.

O material recolhido nas residên-
cias dos alunos, com o engajamento 
das famílias, será reunido nas respecti-
vas escolas, em grandes recipientes de 
coleta. A cada semana, uma empresa 
cadastrada e identificada passará nas 
escolas, pesará o volume arrecada-
do e pagará à escola pelo material, 
que será destinado à reciclagem. As 
crianças aprendem – e disseminam o 
conhecimento adquirido nas próprias 
famílias – e as instituições de ensino 
ainda podem obter uma renda extra, 
para empregar da maneira que con-
siderarem mais adequada.

“Quando nós, que trabalhamos com 
plástico, vemos aquelas imagens de 
material descartado flutuando em rios 
e mares, o que vemos é matéria-prima 
de boa qualidade jogada fora. Des-
perdício. O plástico é material inerte. 
Bom para a humanidade. Ele não che-
ga aos mares sozinho. O que há é má 
destinação por parte de algumas pes-
soas. Porque não temos uma cultura de 
responsabilidade”, disse Lorandi.

NELI ALVANOZ

Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul 
(RS), presidente do Simplás, Jaime Lorandi, 

apresenta lixeira com três compartimentos para 
separação de resíduos do projeto Plástico do 

Bem, desenvolvido pelo sindicato
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O plástico tem relação direta com o 
aumento da qualidade e da expectativa 
de vida da humanidade. Dados da in-
dústria apontam que 90% dos alimentos 
distribuídos no mundo estão protegidos 
em embalagens plásticas. E 86% das 
residências com acesso e armazena-
mento de água potável são abasteci-
das por canos, dutos e caixas d’água. 
Apenas 15% dos materiais plásticos são 
descartáveis. Os outros 85% têm durabi-
lidade de centenas de anos.

“Graças a esta característica, os 
plásticos podem ser usados, por exem-
plo, na construção civil e nas obras de 
saneamento básico, principalmente por 
famílias de baixa remuneração, nas 
residências mais humildes. É por esta 
razão que entendemos que o plástico é 
o material símbolo dos pobres. Porque 

é bom, bonito e barato”, afirmou o 
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

No pronunciamento à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul (RS), 
quarta-feira (14), pela manhã, o di-
rigente também expôs a articulação 
mundial por sustentabilidade iniciada 
pelo sindicato junto ao Vaticano.

“Na Encíclica Laudato Si, redigida 
de maneira brilhante pelo Papa Fran-
cisco e sua equipe, há a orientação de 
se reduzir o consumo de plástico, en-
tre outros materiais. Porém, se apenas 
evitarmos ou reduzirmos o consumo de 
plástico, vamos prejudicar ainda mais 
as pessoas mais pobres e agredir ain-
da mais o meio ambiente, porque os  
outros materiais são muito mais caros e 
exigem mais recursos do meio ambiente 
para serem produzidos. O que propo-

mos, então, é uma nova orientação”, 
explica o presidente do Simplás.

O processo se expandiu e adquiriu 
as feições de um diálogo envolvendo 
todos os segmentos da indústria plásti-
ca e petroquímica do planeta, insti-
tuições das esferas pública e privada 
e governos, a fim de consolidar e 
disseminar um novo posicionamento  
educativo global em torno do des-
carte e reaproveitamento de materiais 
pós-consumo. No Brasil, conta com o 
apoio da Associação Brasileira da In-
dústria do Plástico (Abiplast).

“Nosso objetivo é buscar uma união 
mundial de todos os setores por uma 
educação para o descarte correto de 
materiais e para a reciclagem. Assim 
vamos mudar as próximas gerações”, 
concluiu Lorandi.

Material símbolo dos pobres

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

O Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico do Nordeste Gaúcho  
(Simplás) tem representação assegura-
da na diretoria da gestão 2017-2020 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (Fiergs). O presi-
dente do sindicato, Jaime Lorandi (foto), 

foi reeleito para integrar o Conselho Fis-
cal da entidade que será comandada 
pelo empresário Gilberto Petry.

A posse das novas diretorias da  
Fiergs e do Centro das Indústrias do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Ciergs) está 
marcada para 18 de julho (terça-fei-

ra), às 20h, no Teatro do Sesi, junto à 
sede da Fiergs, em Porto Alegre.

Como presidente do Simplás, Jaime 
Lorandi passou a integrar o Conselho 
Fiscal da Fiergs na gestão 2014-2017, 
sob o comando do empresário Heitor 
Müller.

Presidente Jaime Lorandi foi reeleito para integrar Conselho Fiscal 
da entidade, na chapa comandada por Gilberto Petry

NELI ALVANOZ
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Simplás apresenta projeto de 
educação e sustentabilidade à 
prefeitura de Farroupilha

Um expediente de educação, que 
ainda pode permitir às escolas ar-
recadar recursos por meio da susten- 
tabilidade. A ideia em fase final de 
desenvolvimento pelo Simplás foi apre-
sentada à prefeitura de Farroupilha,  
em março. Além do novo projeto, 
chamado Plástico do Bem, e que deve 
começar pelo município, a entidade 
também pretende reforçar e expandir 
as parcerias já estabelecidas – como o 
Recicla Plastech Brasil.

“Estamos falando de um projeto  

educacional que, ao mesmo tempo, 
possibilita a aplicação prática do 
conceito de economia circular, que é 
o que há de mais atual em termos de 
sustentabilidade. Com um detalhe: tra-
balhando estas ideias e ações com as 
crianças, mobilizando as famílias des-
de o começo da vida escolar”, revela o 
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.

A reunião foi a primeira oficial 
entre o sindicato e a nova gestão do 
prefeito Claiton Gonçalves, que estava 
acompanhado da secretária de Edu-

cação, Elaine Giuliato, e do secretário 
de Meio Ambiente, Rudmar da Silva. 
Também pelo Simplás, estiveram pre-
sentes o vice-presidente Gelson Olivei-
ra, o presidente da Plastech Brasil e 
diretor do sindicato, Orlando Marin, o 
diretor executivo Zeca Martins e o em-
presário Eugênio Razzera. 

“O Simplás tem convicção de sua 
responsabilidade social. Acreditamos 
que iniciativa privada e governos de-
vam trabalhar juntos pelo bem-estar 
coletivo”, concluiu Lorandi.

Sindicato quer expandir parceria com 
gestão de Claiton Gonçalves

Simplás lamenta falecimento do 
líder empresarial Paulo Bellini

O Sindicato das Indústrias 
de Material Plástico do Nor-
deste Gaúcho (Simplás) recebe 
com profundo pesar a notícia 
do falecimento do empresário 
Paulo Bellini (foto), fundador e 
presidente da Marcopolo.

“Além de um amigo, 
perdemos um líder e uma 
referência de pioneirismo da 
indústria de transformação e 
transportes. Um empresário 
responsável pela liderança na 
geração de empregos e renda 

a milhares de trabalhadores 
e suas famílias por décadas. 
O Brasil tem uma importante 
parcela de seu desenvolvimen-
to social e econômico devidos 
ao empreendedorismo, à cria-
tividade e à visão privilegiada 
de Paulo Bellini”, lamenta o 
presidente do Simplás, Jaime 
Lorandi.

O Simplás estende suas con-
dolências a familiares, amigos, 
colegas e colaboradores do 
grupo Marcopolo.

NOTA DE PESAR
JÚLIO SOARES/OBJETIVA
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Oito empresas ligadas ao 
Simplás mostraram suas 
novidades na Feiplastic 2017

De 3 a 7 de abril, 10 empresas 
da Serra Gaúcha apresentaram seus 
lançamentos em uma das maiores fei-
ras da indústria do plástico na Améri-
ca Latina. Oito destas companhias 
são diretamente ligadas ao Sindicato 
das Indústrias de Material Plástico do 
Nordeste Gaúcho (Simplás). E outras 
duas, em parceria com o Sebrae, 
completaram o estande coletivo no 
Expo Center Norte, em São Paulo, 
onde se realizou a Feiplastic.

Além das empresas no estande co-
letivo, o Simplás também participou 
da feira com uma missão técnica in-
tegrada por cerca de 15 executivos.

“É uma das mais importantes fei-
ras do setor no continente e a maior 
do Brasil. É tanto uma grande vitrine 

para se fazer negócios, quanto um 
ambiente de intenso fluxo de conheci- 
mento. Vale a pena estar na Feiplastic.  
Por esta razão é que o Simplás facilita 
a participação de seus representados 
em duas frentes, como expositores e 
visitantes”, afirmou o presidente do 
Simplás, Jaime Lorandi.

“Nossa inovação esteve em uma 
linha de tapetes produzidos em 
polímero flexivel, mais resistente que 
a borracha e totalmente reciclável”, 
comenta o diretor comercial do  
Grupo Elri, de Caxias do Sul (RS), 
Patrick Rasia.

Pelo segmento de Utilidades 
Domésticas (UDs), um dos mais tradi-
cionais do polo plástico da Serra, 
a também caxiense Norb estreou  

no evento com sua Marmita Termo-
prática.

“Um produto patenteado e único 
no Brasil. É uma marmita higiênica, 
fácil de limpar, de material nobre e 
colorida, que pode ser colocada no 
micro-ondas. O principal diferen-
cial está no revestimento interno em 
aço inox”, afirmou o diretor Norival  
Garcia.

Do município de Farroupilha (RS), 
veio uma das novidades no efer-
vescente mercado da sustentabili-
dade.

“Estivemos na feira com novos 
grades de resinas de polipropile-
no ecossustentáveis para injeção”,  
revelou o diretor da Polifibras, Daniel 
Pegoraro.

Em parceria com o Sebrae, estande coletivo de marcas da 
serra gaúcha teve 10 expositores na mais abrangente feira 

da indústria do plástico da América Latina
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Simplás apresenta case de 
tecnologia brasileira na Estação 
Espacial Internacional

Contrato de pesquisa entre sindicato e Universidade de Caxias do 
Sul também foi revelado em Reunião-Jantar da entidade

Uma tecnologia brasileira – 
e renovável – que já está sendo 
utilizada na Estação Espacial 
Internacional (ISS, na sigla em 
inglês) surpreendeu a plateia de 
aproximadamente 200 pessoas 
que, para conhecer a Indústria 
do Plástico do Futuro, presti-
giou, na noite de 26 de junho, 
a Reunião-Jantar do Sindica-
to das Indústrias de Material 
Plástico do Nordeste Gaúcho 
(Simplás). A novidade, parte 
de uma série de ideias de altís-
sima tecnologia que devem al-
terar profundamente o setor em 
pouco tempo, foi apresentada  
pelo engenheiro de inovação 
da Braskem Everton Simões 
Van Dal.

O público da Reunião-Jantar 
do Simplás conheceu o pro-
grama de impressão 3D com 
o chamado polietileno verde, 
desenvolvido e produzido pela 
Braskem a partir de fontes 
renováveis, como a cana-de-
açúcar, em plena Estação Es-
pacial Internacional. A tecno-
logia permite aos astronautas 
produzir ferramentas e peças 
de manutenção da base e de-
mais equipamentos na órbita  
planetária que, anteriormente, 
só poderiam ser enviadas da 
Terra com custos, riscos e de-
manda de tempo em escala as-
tronômica.

“Isso só se tornou possível 
porque, na Braskem, utilizamos 
um modelo de inovação aberta. 
Ou seja, todas as informações 
e rupturas são compartilhadas, 
atuando em parceria com uni-
versidades, institutos tecnológi-
cos, startups e também por 
meio do próprio laboratório 
da empresa. Este modelo nos 

permite avançar rápido, mas 
com os pés no chão”, explicou  
Van Dal.

O palestrante ainda detalhou 
aos participantes do encontro 
três das principais tendências 
de tecnologia – que já foram 
de borda, e hoje já configuram  
realidade – para o setor. A 
internet das coisas, que espa- 
lhará sensores por todo tipo de 
produtos, máquinas e equipa-
mentos, atingindo um merca-
do de meio trilhão de dólares 
em 2020; a impressão 3D, 
que deve pulverizar as possi-
bilidades de personalização 
de produtos, ferramentas e até 
moldes de alta complexidade, 
com diversos canais de resfria-
mento, formando um mercado 
que deve quintuplicar de ta-
manho até 2021; e a biologia 
sintética, que permitirá “editar” 
o DNA de leveduras da cana-
de-açúcar para, por exemplo, 
produzir determinado tipo de 
isômero, extrair CO2da atmos-
fera e fixar na forma de plásti-
co, transformando o Brasil no 
que o engenheiro chamou de 
“Arábia Saudita da biomassa”.

“Os computadores ficaram 
100 bilhões de vezes melhores 
em 40 anos. A câmera digital 
ficou um bilhão de vezes melhor  
em 38 anos. O celular põe na 
nossa mão, hoje, mais tecno-
logia do que a NASA possuía 
quando mandou o homem 
pra Lua. Estamos falando de 
evolução exponencial. Os 
avanços acontecem em escala 
gigantesca e de modo pouco 
intuitivo. É extremamente difí-
cil de se prever o futuro. Mas  
algumas coisas já estão na nos-
sa porta”, comentou Van Dal.
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Educação universal para reciclagem de plásticos

Na mesma Reunião-Jantar, o presi- 
dente do Simplás, Jaime Lorandi, reve-
lou que o sindicato já fechou contrato 
com a Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) para elaboração de uma extensa 
pesquisa mundial em torno das apli-
cações e benefícios dos materiais plásti-
cos para a humanidade e seu impacto 
direto na melhoria da qualidade e da 
expectativa de vida da população de 
todo o planeta. Em especial, aquela de 
menor capacidade de renda.

A iniciativa faz parte da agenda de 
articulação internacional do setor plásti-
co deflagrada pelo Simplás e que atual- 
mente já conta com apoios da Asso-
ciação Brasileira da Indústria do Plásti-
co (Abiplast), Associação Latino-amer-
icana da Indústria Plástica (Aliplast), 
Associação Europeia de Fabricantes 
de Máquinas para Plástico e Borracha  
(Euromap), Conselho Mundial dos Plásti-
cos (World Plastics Council) e Cúpula 
Global dos Plásticos (Global Plastics 
Summit) – estes duas últimas adesões, 
articuladas diretamente pela Braskem, 
a partir de encontro de Lorandi com o 
presidente da maior petroquímica das 
Américas, Fernando Musa, em maio.

“O início desta articulação foi pelo 
Vaticano, mas, na realidade, busca-
mos unir todas as lideranças mundiais 
do setor de polímeros e petroquímica 
para elaborar um projeto de educação 
universal para destinação de resíduos 
plásticos para reciclagem. Quem sabe, 
até, a destinação correta de plásticos se 
torne disciplina obrigatória nas escolas 

de ensino fundamental de todo o plane-
ta”, ponderou Lorandi.

O presidente do Simplás também 
referiu ao projeto Plástico do Bem,  
atualmente em fase de captação de 
recursos e com largada prevista para 
setembro, no município de Farroupilha, 
na Serra Gaúcha.

“Vamos educar crianças a destinar 
corretamente o resíduo plástico e levar 
para a escola, onde ele será vendido 
para empresas recicladoras e as insti-
tuições de ensino poderão obter uma 
renda extra com a reciclagem, para 
destinarem da forma que considerarem 
mais adequada. As crianças vão edu-
car os adultos para reciclagem, porque 
as gerações mais velhas, como a nossa, 

infelizmente, não aprenderam”, obser-
vou o dirigente.

A análise de mercado divulgada 
pela Abiplast também mereceu con- 
siderações. O estudo indica crescimen-
to no mercado do plástico de 2% de ja-
neiro a abril deste ano, na comparação 
com o mesmo período em 2016.

“Já temos a visão de que haverá 
uma melhoria não tão significativa no 
fim do ano. Alguns acreditam que o 
setor plástico crescerá, na média, aci-
ma do PIB. Agora, segue necessário 
buscar sempre algo novo, reduzir os 
custos, profissionalizar cada vez mais. 
Porque, de plástico, todos precisam. E o 
mercado, em algum momento, voltará 
a responder”, concluiu Lorandi.

 FOTOS NELI ALVANOZ
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O perfil de negócio que 
responde por 90% do PIB mundial

Consultora Carmem Chacon mostra benefícios e desafios da 
governança corporativa na sucessão de empresas familiares

Quase todo Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta tem origem em empresas con-
troladas por seus fundadores ou descen-
dentes – algo entre 70% e 90%, conforme 
dados de 2016 da consultoria McKinsey. 
Porém, os casos de negócios familiares 
que resistem aos próprios herdeiros são 
raros: na média mundial, apenas 10% 
chegam à terceira geração. Uma das 
características comuns à minoria bem 
sucedida consiste na governança corpo-
rativa. Ferramenta que se popularizou 
nos Estados Unidos a partir dos escân-
dalos do mercado financeiro, em 2008, 
tendo como uma das principais diretrizes, 
a transparência. A relação direta entre a 
implementação do processo e a sobre-
vivência das companhias, em especial 
aquelas geridas por pais e filhos, será 
apresentada pela consultora Carmem 
Chacon na Reunião-Jantar que abriu o 
calendário oficial de eventos do Sindicato 
das Indústrias de Material Plástico do Nor-
deste Gaúcho (Simplás) em 2017, no mês 
de março. O encontro foi no Restaurante 
Sica, da Câmara de Indústria, Comércio 
e Serviços (CIC) de Caxias do Sul (RS).

“Um dos maiores desafios nas empre-
sas familiares é preparar a sucessão. Os 
pais geralmente alimentam expectativas 
de que os filhos assumam os negócios, 
mas, muitas vezes, isso não acontece e 
surgem as frustrações. O que não adi-
anta é forçar, pois fica até pior”, afirma 
Carmem.

A consultora cita o exemplo do grupo 
Itaú Unibanco, que segue com partici-
pação da família Moreira Salles, a des-
peito da opção de um dos herdeiros em 
não assumir o negócio e, ao invés disso, 
se tornar cineasta. Outro dos irmãos, 
além de documentarista, atua no merca-
do jornalístico.

“Sempre existirão herdeiros, mas nem 
sempre eles estarão prontos para serem 
sucessores. E por meio da governança 
corporativa, há um planejamento para 
lidar com estas situações”, complementa.

No topo do ranking das dificuldades 
para se estabelecer um regime mais 
profissional em empresas familiares está 
a dinâmica de relacionamentos internos. 

Logo a seguir vem a costumeira confusão 
de papéis entre o que é família, proprie-
dade e negócio.

“A longevidade do negócio é o pri-
meiro valor da governança corporativa. 
E para isso, é preciso alinhamento de in-
teresses e clareza de papéis. O desafio é 
perpetuar a identidade familiar e conciliar 
o crescimento familiar com o crescimento 
da rentabilidade da empresa. Afinal, a 
família cresce mais rápido que o negócio. 
E conciliar os interesses coletivos com as 
expectativas individuais dos sócios. Ou 
seja, também educar os herdeiros para 
o papel de acionistas”, aponta Carmem.

Um reflexo da gestão familiar que 
pode ser melhor explorado com a im-
plementação de governança corporativa 
está na retenção de talentos contratados 
fora de casa. A consultora explica:

“Há uma nova geração de talentos, 
que funciona diferente. Se estes profis-
sionais não veem oportunidade de cresci-
mento em uma empresa familiar, eles não 
veem motivo para permanecer na empre-
sa. É preciso saber como lidar quando 
aparece alguém mais qualificado do que 
as opções existentes na família, sob pena 
de se perder um grande recurso. Muitas 
vezes, para um concorrente”.

Quando conseguem superar as ten-
tações da centralização de poder, das 
decisões de viés exclusivamente emo-
cional e do que a consultora chama de 
implementação seletiva (“daquilo que foi 
planejado, o sócio só aplica o que quer”), 
os gestores podem colher frutos preciosos.

“Governança corporativa significa 
transparência: prestação de contas por 
parte de quem recebe o mandato e equi-
dade de tratamento entre os sócios inde-
pendentemente da fatia de participação. 
Empresa que trabalha assim, gera clima 
de confiança interna e externa, melhora 
o ambiente e agrega valor ao negócio”, 
finaliza Carmem.

A Reunião-Jantar do Simplás que deu 
a largada no calendário oficial de eventos 
do sindicato em 2017 teve os patrocínios 
de Raidbr – Tecnologia da informação, 
Interativacom – Agência Digital e Glaciar 
– Indústria e serviços de gelo seco.

Carmem Chacon atuou como CEO 
ou diretora executiva em corporações 
nacionais e multinacionais de médio e 
grande porte, em diversos segmentos, 
pelos últimos 15 anos. Atualmente, 
é diretora da Fidem Soluções 
Empresariais, que assessora os sócios na 
implementação da Governança e Gestão 
Corporativa em suas organizações. 
Possui larga experiência em gestão 
financeira e administrativa, incluindo 
processos de startup, preparação 
da empresa para venda, processos 
de due-diligence para aquisições 
e fusões, reestruturação financeira 
e implementação de Governança 
Corporativa.
Administradora de Empresas, possui 
MBA em Gestão Empresarial e Mestrado 
em Administração pela Fundação Dom 
Cabral, além de outras especializações 
pela mesma instituição como Governança 
Corporativa, Gestão de Risco 
Corporativo e Estratégia de Crescimento. 
Ainda detém título de Especialização em 
Gestão STC Executive (Skills, Tools and 
Competences) pela J.L. Kellogg Graduate 
School of Management/ USA.
Integrante do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) 
e conselheira empresarial para 
proprietários de empresas familiares. 

Quem é
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Reunião-Jantar do Simplás traz sinais de retomada na 
indústria de transformação

Caminho da longevidade para empresas familiares

O Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico do Nordeste Gaúcho  
(Simplás)  trouxe sinais de possível re-
tomada econômica no horizonte para 
abrir seu calendário oficial de eventos 
em 2017. As informações chegaram 
pelo presidente Jaime Lorandi logo no 
início da primeira Reunião-Jantar da 
temporada, em março, na Câmara de 
Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de 
Caxias do Sul (RS).

Segundo o dirigente, alguns movi- 
mentos observados durante a feira 
Plástico Brasil, realizada na semana 
anterior em São Paulo, pela Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), causaram im-
pressão positiva entre os empresários 
da indústria de transformação. Em visita 
ao evento, Lorandi fez contato com um  
fabricante que em um único dia comer-
cializou nove máquinas para produção 

de sacolas plásticas e outro, que nego-
ciou cinco extrusoras ao preço estimado 
de R$ 5 milhões cada.

“O empresário está realinhado como 
o desenvolvimento do país e recomeçan-
do a investir em máquinas. É muito bom 
sinal do que vai acontecer por aí”, pon-
derou o presidente do Simplás.

A Reunião-Jantar também serviu para 
a apresentação de dois projetos que ten-
dem a dominar as atenções do sindicato 
a médio e longo prazo. O primeiro deles 
refere-se ao plano de economia circular 
com as escolas públicas municipais de 
Caxias do Sul e Farroupilha. Por meio 
dele, os estudantes farão arrecadação 
de material plástico nas próprias casas 
e as instituições poderão gerar renda 
extra com a venda para reciclagem. O 
projeto completo deve ser apresentado 
até o segundo semestre de 2017.

“Nós ajudamos a alimentar o mundo, 

a levar água potável e saneamento para 
o mundo, a vestir e a tratar da saúde 
do mundo. Tudo isso o plástico faz, de 
maneira acessível e sustentável. Está na 
hora de mostrarmos, também para o 
mundo”, observou Lorandi.

Em outra frente, o Simplás já está 
iniciando uma articulação em nível in-
ternacional, para estabelecer um canal 
de diálogo entre a indústria de material 
plástico e a diplomacia do Papa Fran-
cisco, a fim de propor uma nova visão 
sobre o setor.

“Queremos unir as entidades mun-
diais do plástico por uma linguagem 
comum ao setor. A fim de mostrar ao 
Vaticano que o plástico é uma solução 
boa, barata e limpa para toda humani-
dade”, revelou o presidente do sindica-
to, aludindo ao trecho da recente encí-
clica Laudato Si, que recomendava uma 
redução no consumo do material.

Segmento que corresponde a cer-
ca de 95% das representadas pelo  
Simplás, as empresas familiares es-
tiveram na pauta da Reunião-Jan-
tar que abriu o calendário oficial de  
eventos do sindicato em 2017. A 
consultora Carmem Chacon apontou 
caminhos para que as companhias da 
região possam figurar entre as rarís-
simas 4% que conseguem chegar à 
terceira geração. E consequentemente, 
ampliar este índice.

“A idade média de vida de uma 
empresa familiar no Brasil é de nove 
anos. Cerca de 30%, apenas, so-
brevivem à segunda geração. Isso 

decorre da falta de planejamento 
para sucessão. E é algo que pode ser 
resolvido. A governança corporativa, 
além de agregar valor, propicia lon-
gevidade ao negócio”, revelou.

De acordo com a palestrante, das 
18,9 milhões de empresas ativas no 
Brasil, 93% são familiares. E respon-
dem por quase 65% do PIB nacional.

“Entre as principais características, 
apresentam força de propósitos e va-
lores, DNA empreendedor, coman-
do único e centralizado, que oferece 
reações rápidas em momentos de 
crise, comprometimento social e com 
a sustentabilidade da região onde  

atuam, e visão de longo prazo”.
Carmem apontou que o principal 

desafio neste perfil de empreendimen-
to consiste em aplicar princípios de 
transparência, equidade, prestação de 
contas e responsabilidade, de modo a 
torna-los rotina no negócio.

“É preciso entender que a gover-
nança corporativa é uma jornada, não 
um destino. Leva tempo e exige com-
prometimento”, concluiu.

A Reunião-Jantar do Simplás teve os 
patrocínios de Raidbr – Tecnologia da 
informação, Interativacom – Agência 
Digital e Glaciar – Indústria e serviços 
de gelo seco.
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Aula inaugural do Curso de 
Gestão com José Martins

Executivo da Marcopolo apresentou suas lições no lançamento da 
terceira turma em parceria com o Centro Universitário Uniftec

O Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico do Nordeste Gaúcho  
(Simplás) chamou um dos mais conhe-
cidos executivos da indústria brasileira 
para compartilhar alguns de seus en-
sinamentos em uma palestra especial 
aberta ao público. Vice-presidente de 
Relações Institucionais da Marcopolo, 
José Antônio Fernandes Martins (foto) 
foi a atração da aula inaugural da tur-
ma 2017/1 do Curso de Gestão na 
Prática, desenvolvido pelo sindicato, 
em parceria com o Centro Universitário 
Uniftec, na última semana de maio.

Além da atuação de décadas como 
um dos nomes estratégicos da Marcopo-
lo, Martins atualmente preside o Sindica-
to das Indústrias de Materiais e Equipa- 
mentos Ferroviários e Rodoviários  
(Simefre), a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Ônibus (Fabus) e a As-
sociação do Aço do Rio Grande do Sul 
(AARS). O executivo ainda é vice-pres-
idente e integrante do Conselho Superi-
or de Comércio Exterior da Federação  
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e também tem lugar nos con-
selhos do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) e do 
Centro das Indústrias do Rio Grande do 
Sul (Ciergs). Martins também integra as 
diretorias do Sindicato das Indústrias 
Mecânicas, Metalúrgicas e de Mate-
rial Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) 
e da Câmara de Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC) de Caxias do Sul.

“É uma honra ter um professor do 
porte de José Antônio Fernandes Mar-
tins para abrir os trabalhos desta que 

já é a terceira turma do nosso curso de 
gestão na prática. É uma ferramenta 
com a qual estamos buscando desper-
tar novas ideias e conceitos e transfor-
mar para melhor os empreendedores 
de todos os ramos de negócio, não 
apenas do plástico”, afirma o presiden-
te do Simplás, Jaime Lorandi.

O Curso de Gestão na Prática desen-
volvido pelo Simplás, em parceria com 
o Uniftec, chega à terceira edição, a pri-
meira de 2017, com novidade no currí-
culo de disciplinas, distribuídas em sete 
módulos mensais de junho a novembro 
(em agosto, ocorrem dois módulos).  
A pedido do público das edições an-
teriores, foi incluído agora um módulo 
específico de Direito. As aulas se reali- 
zam nas instalações do Uniftec, sem-
pre aos sábados, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30. Inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (54) 3013. 8484 ou 
e-mail vanessa@simplas.com.br.

A aula inaugural da turma 2017/1 
do Curso de Gestão na Prática, em par-
ceria do Simplás com o Centro Univer-
sitário Ftec, contou com os apoios de 

Associação Serrana de Recursos Hu-
manos (ARH Serrana), Arranjo Produti-
vo Local Metal-mecânico e Automotivo 
da Serra Gaúcha (APL-MMeA) Sindica-
to das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas da 
Região Serrana do Rio Grande do Sul 
(Sescon Serra Gaúcha), Sindicato Em-
presarial de Gastronomia e Hotelaria 
Região Uva e Vinho (Segh), Sindica-
to das Indústrias da Alimentação de 
Caxias do Sul (Sindiali), Sindicato In-
termunicipal das Indústrias Madeirei-
ras, Serrarias, Carpintarias, Tanoar-
ias, Esquadrias, Marcenarias, Móveis, 
Madeiras Compensadas e Laminadas, 
Aglomerados e Chapas de Fibras de 
Madeiras do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sindimadeira), Sindicato das In-
dústrias do Vestuário e do Calçado do 
Nordeste Gaúcho (Sindivest), Sindica-
to da IndúStria do Vinho, do Mosto de 
Uva, dos Vinagres e Bebidas Derivados 
da Uva e do Vinho do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindivinho) e Trino Polo 
– Polo de Informática de Caxias do Sul.
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As duas primeiras turmas do Curso 
de Gestão na Prática desenvolvido pelo 
Simplás em parceria com o Centro Uni-
versitário Uniftec já estão de canudo na 
mão. Os 60 participantes dos dois pri-

meiros grupos receberam os diplomas, 
respectivamente, nas duas edições da 
Reunião-Jantar realizadas em março 
e junho deste ano. A terceira turma 
cumpre seu currículo até novembro e 

as inscrições para a quarta, com início 
previsto em 2018, já estão abertas. 

Mais informações pelo e-mail  
vanessa@simplas.com.br e pelo tele-
fone (54) 3013.8484.

Duas turmas diplomadas



APRENDA HOJE 
E SE SUPERE

NO SEU NEGÓCIO 
AMANHÃ!

Sindicato das Indústrias de Material Plástico 
do Nordeste Gaúcho

ferramentas de 
aplicação imediata

didático

inovador 

prático e objetivo

horários 
diferenciados

excelente 
custo-benefício

‘‘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. | Aluno da 2ª turma

RECOMENDA

4ª Edição Curso 

 

Princípios de Gestão
Direito
Finanças
Marketing e Produto
Qualidade e Inovação
Vendas
Liderança

GESTÃO 
NA PRÁTICA
set/2017

Quem fez 

vanessa@simplas.com.br

54 3013.8484

www.simplas.com.br

07
módulos

56h

INSCRIÇÕES ABERTAS | MATRICULE-SE 

Curso de 

ago/2017 | 4 aulas
LIDERANÇA 

N
OVO 


