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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: Reunião com demais elos da Cadeia de LR – Alimentos (ACP) 

Data: 11 de Fevereiro de 2016 (das 08h30 – 10h30) 

Local: FIEP – Sede 

Instituições presentes: SENAI; FIEP; SINCABIMA; APRAS; SINCAPR; CONDOR.  

Convidados ausentes: FECOMÉRCIO 

Objetivos da reunião: Apresentar status da implantação da LR no Estado do PR e convidar o setor 

comercial a integrar o sistema. 

 

 

Ata/Memória 

Memória: 

 

O Sr. Rafael contextualizou o status atual da implantação da logística reversa no Estado do PR, 

destacando os setores onde a FIEP e o SENAI estão participando mais efetivamente.  Reforçou a 

questão da responsabilidade compartilhada de toda a cadeia, conforme previsto na legislação. 

Destacou que os demais atores pertencentes à cadeia de alimentos (fornecedores, comércio, 

etc.) estarão sendo convocados em breve pela SEMA, a participarem da próxima reunião do 

Comitê Gestor – LR-Alimentos e apresentarem ações já colocadas em prática no tocante à LR, 

bem como planejamento de ações conjuntas.  

O Sr. Maurício, Assessor Jurídico do Condor contextualizou as ações já realizadas por 

supermercados, um deles é a parceria com a empresa Abdalla Ambiental, que é responsável 

por receber os resíduos pós consumo gerados pelo supermercado (6 maiores lojas), hortifrúti e 

perecíveis e em alguns exemplos como o iogurte, eles separam o orgânico do reciclável e dão 

o destino ambientalmente adequado. O orgânico é utilizado em suinocultura. Alguns 

supermercados disponibilizam também locais próprios para o descarte de Óleo usado e 

embalagens. 

Mencionou também que o supermercado possui mais de mil produtos, e que atualmente não 

possuem espaço suficiente para disponibilizar um local para o descarte de outros tipos de 

resíduos pós consumo, já que eles comercializam pneus, lâmpadas, hortifrúti, entre outros. E 

que o ideal seria ter uma parceria com mais redes de supermercados e o Município para 

disponibilizar um espaço, no qual todo consumidor tivesse o acesso para descartar os seus 
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resíduos pós consumo.  

Mencionado a dificuldade em trabalhar com os catadores junto às redes de supermercados, 

face problemas de infraestrutura de mão de obra, equipamentos, frequência das remoções, 

além de constantes reclamações de mistura de materiais. 

O Sr. Valmor (APRAS) comentou sobre a pressão realizada pelo MP junto aos supermercados 

em 2003. Na época, contratado estudo o qual comprovou que os supermercados de Curitiba 

estavam dentro dos índices globais de reciclagem. 

O Sr. Elcio destacou que a nova gestão do Instituto Lixo & Cidadania tem interesse em 

participar do processo e se colocou à disposição para realizar uma apresentação junto às 

reuniões do Comitê de LR.  

Comentou que existem metas no Plano de Logística Reversa e que todo o setor deve trabalhar 

em conjunto, para que se possam atingir todos os elos da cadeia. Destacou que o plano 

contemplou os catadores como parceiros, mas apresenta flexibilidade no sentido de novos 

parceiros em potencial. Houve concordância entre os participantes e interesse em fazer parte e 

poder agregar nas ações de implementação da Logística Reversa. 

O SENAI colocou que já existe um planejamento estratégico em conjunto, que será 

apresentado na próxima reunião do Comitê LR-Alimentos, a ocorrer em 18/02/16. A ideia é 

levar algo já trabalhado para a reunião, visando ganho de tempo e objetividade na reunião. 

A APRAS e SINCAPR solicitaram o envio por parte do SENAI/FIEP de informações 

complementares/contextualização do processo de implantação da LR, a fim de subsidiar nas 

negociações internas, visando sua efetiva participação. 

Tanto a APRAS como o Condor fazem parte do comitê da ABRAS e seguem as decisões ref. 

Logística reversa a nível federal. Existe preocupação para que não haja conflito entre as ações a 

nível Estadual e federal. 

Sem maiores considerações, o grupo se mostrou otimista com a integração que se vislumbra e 

encerrou as atividades com as deliberações descritas no presente documento. 

 


