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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: Logística Reversa no setor de Alimentos de Origem Animal 

Data: 11 de novembro de 2015 

Local: FIEP Sede, Curitiba. 

Instituições presentes: SINDICARNE, SINDIAVIPAR, SINCABIMA, Palmali, Frigorífico 

Juliatto, Grupo Pioneiro, GT Foods, Globo Aves, JBS Foods, 

Ocepar, Senai e FIEP. 

Convidados ausentes: - 

Objetivos da reunião: O objetivo da reunião fora avaliar os próximos passos para a 

Logística Reversa dos sindicatos de origem animal e o ingresso do setor no Comitê 

Gestor de Logística Reversa de Origem Vegetal. 

Principais encaminhamentos: O SINDICARNE e o SINDIAVIPAR se mostraram 

favoráveis ao ingresso no Comitê Gestor de Logística Reversa (CGLR) de Alimentos de 

Origem Vegetal – esta fusão dará origem ao CGLR de Alimentos.  O SINDICARNE e o 

SINDIAVIPAR irão contratar a consultoria do Senai para a elaboração do aditivo do 

Plano de Logística Reversa e para assessoria de ingresso ao CGLR. O SINCABIMA 

enviará ao SINDICARNE e ao SINDIAVIPAR uma tabela detalhada dos gastos dos 

sindicatos de Alimentos de Origem Vegetal com o plano e assessoria técnica do 

SENAI. O SINCABIMA apresentará ao CGLR de Alimentos de Origem de Vegetal a 

proposta de ingresso do SINDICARNE e SINDIAVIPAR. 

 

Ata/Memória 

No dia 11 de novembro de 2015 foi realizada a primeira reunião de alinhamento do 

setor de Alimentos de Origem Animal para a efetivação da Logística Reversa. O objetivo da 

reunião fora avaliar os próximos passos para a Logística Reversa dos sindicatos de origem 

animal e avaliar o ingresso do setor no Comitê Gestor de Logística Reversa de Origem Vegetal. 

A reunião fora realizada na Sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) 

durante o período da tarde. 

A reunião fora dividida em dois momentos: das 14h as 15h30 os sindicatos de origem 

animal, integrantes de frigoríficos, Senai e Fiep se reuniram para alinhar acerca das 

possibilidades que o setor tem para se fazer cumprir as determinações da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Em seguida, das 15h30 as 16h30, chega à reunião o Sr. 

Rommel Barion – presidente do SINCABIMA (Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas 

Alimentícias e Biscoito de Doces e Conservas Alimentícias do Estado do Paraná) e Coordenador 
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do Comitê Gestor de Logística Reversa de Alimentos de Origem Vegetal – com o objetivo de 

avaliar a proposta de ingresso do SINDIAVIPAR e SINDICARNE ao Comitê Gestor de Alimentos 

de Origem Vegetal. 

 

 14h00 às 15h30 

 

O Sr. Rafael Cesar da Costa, gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEP, 

iniciou os trabalhos apresentando os objetivos acerca do projeto de redução de consumo de 

água por frigoríficos, via mudança de regulamentação do Ministério da Agricultura.  

Sr. Fábio Guerlles, GT Foods, apresentou um breve histórico, pós 2012, das iniciativas e 

determinações sobre Logística Reversa, sob o ponto de vista do setor; também, revelou que as 

trocas sucessivas da coordenação de resíduos atrapalhou o bom desenvolvimento dos 

trabalhos. Sr. Costa, por sua vez, apresentou o histórico sob o ponto de vista da FIEP; revelou 

que diversos setores aderiram ao Plano de Logística Reversa do Senai e que alguns destes 

setores já estão em fase de implementação do Plano; também, lembrou que acordos como o 

da COALIZÃO são em âmbito federal, enquanto o que será discutido na presente reunião são 

de âmbito estadual. 

O consultor técnico do Senai, Elcio Herbst, apresentou as propostas de negócio do 

Senai para o setor de Alimentos de Origem Animal. Este enalteceu a proposta que visa a 

inserção do setor ao Comitê, já formado, de Alimentos de Origem Vegetal. Com a proposta, 

diversos representantes de frigoríficos ficaram receosos sobre quanto, de fato, iriam pagar para 

a efetivação da Logística Reversa.  

Sr. Péricles Pessoa Salazar, presidente do SINDICARNE, objetivou a discussão inserindo 

duas hipóteses ao grupo: realizar um Plano de Logística Reversa e criar um Comitê Gestor 

próprio ou se unir ao setor de alimentos de origem vegetal. Sr. Herbst revelou que os gastos 

com a inserção do setor de alimentos de origem animal ao CGLR de Alimentos de Origem 

Vegetal reduzem significativamente quando comparados à criação de plano e CGLR próprio; 

revelou, também, que outra vantagem é a agilização do cumprimento das metas, visto que a 

realização do aditivo do Plano de Logística Reversa ocorrerá concomitantemente ao ingresso 

do setor ao Comitê de Alimentos. Com estas colocações, todos os presentes se mostraram 

favoráveis à segunda hipótese. 
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Sr. Herbst prosseguiu com a apresentação e revelou que as metas para o setor serão 

diferenciadas em relação aos outros, isto é, haverá prazos reduzidos para algumas situações 

como educação ambiental e integração com outros elos da cadeia. Srª. Claudia Veiga Jardim, 

JBS Foods, questionou acerca do custo e dos tipos de investimento a ser realizado pelas 

empresas a fim de efetuar a Logística Reversa. Sr. Herbst delimitou a alçada do Senai como 

empresa consultora e revelou que existem custos inerentes às futuras ações que só poderão ser 

quantificadas no futuro. Um dos industriais presentes fez analogia à construção de uma casa: 

primeiro se paga para se obter a previsão do gasto, depois pelo gasto em si. 

 

 15h30 às 16h30 

 

Com a chegada do Sr Barion, deu-se inicio à segunda fase da reunião. Sr. Salazar propôs ao Sr. 

Barion o ingresso dos SINDICARNE e SINDIAVIPAR. Sr. Barion concordou, com a ressalva de 

que é preciso apresentar a proposta aos demais membros do CGLR de Alimentos de Origem 

Vegetal – se a proposta for aceita, o CGLR passará a se chamar “Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Alimentos”. 

Em seguida, Sr. Barion apresentou os gastos dos sindicatos que compõe o CGLR. Srª. Elizabeth 

Amiden, Secretária Executiva do SINCABIMA, enviará ao SINDICARNE e SINDIAVIPAR o 

montante a ser pago aos sindicatos acerca dos custos anteriores. 

Por fim, Sr. Barion convidou o presidente do SINDICARNE e SINDIAVIPAR à participar na 

reunião com o Secretário na SEMA, dia 13 de novembro de 2015. 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações 

descritas no presente documento. 

 


