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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 7ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa do Setor de Alimentos 

Data: 18 de Fevereiro de 2016 

Local: Sede da FIEP, Curitiba. 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINCAFÉ, SINDITRIGO, SINDIAVIPAR, SINDICARNE, 

SIPCEP, SENAI/PR, FIEP, PALMALI, SEMA/PR, APRAS, MUFFATO, 

CONDOR, OCEPAR e ACP. 

Principal encaminhamento: Criação de um Grupo de Trabalho (GT) 

 

Participantes da reunião conforme lista de presença no final do documento. 

Ata da Reunião 

 

No dia 18 de Fevereiro de 2016 foi realizada a sétima reunião do Comitê Gestor de 

Logística Reversa do Setor de Alimentos (CGLR) com objetivo de aprovar a ata da 6ª reunião do 

CGLR, discutir ações e iniciativas com outros elos da Cadeia e apresentar o Planejamento 

Estratégico. A Reunião foi realizada na Sede da FIEP, durante o período da manhã. 

O Sr. Rafael da Costa (FIEP) e o Sr. Rommel Barion (SINCABIMA) fizeram a abertura da 

reunião agradecendo a presença de todos e enaltecendo a participação dos parceiros convidados. 

Na oportunidade, Sr. Barion informou que está buscando trazer mais três sindicatos industriais ao 

CGLR. 

O Sr. Elcio Herbst (SENAI/PR) fez a leitura da ata da reunião anterior – esta fora aprovada 

por unanimidade pelos membros permanentes presentes. Ainda em relação à ata, o Sr. Barion 

informou que o dia da Logística Reversa no Paraná foi uma conversa com a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA/PR) e que é uma ação de educação ambiental que 

envolve o setor. O Sr. Péricles Salazar (SINDICARNE) questionou acerca do envio da solicitação de 

representantes dos novos sindicatos, pela FIEP. Na sequência, fez-se a leitura da ata da reunião de 

alinhamento, realizada no dia 11 de Fevereiro, junto aos outros elos da cadeia (APRAS e 

SINCA/PR). 

O Sr. Rafael da FIEP, alinhado ao Sr. Barion, sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho 

(GT), cujo objetivo é o acompanhamento de todas as ações que serão realizadas para a 

implantação da Logística Reversa, de modo que não sobrecarregue nem inviabilize as reuniões do 

CGLR. Cada membro permanente do Comitê teve que designar, ao menos, um técnico para 

integrar o Grupo, os pré-indicados foram: 

 SINCABIMA: Cris Baluta e Marcelo Murassaha; 

 SIPCEP: Cristian Ernesto de Azevedo; 

 SINDITRIGO: Roland Guth; 

 SINCAFÉ: Ewaldo Wachelke; 

 SINDICARNE: Tiago Baccin e Roberto Juliatto; 

 SINDIAVIPAR: Ícaro Fiechter e Fábio Guerlles. 
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A FIEP encaminhará a solicitação dos representantes do GT via e-mail para formalizar as 

indicações. A FIEP e o SENAI/PR encaminharão um cronograma com a data da primeira reunião 

do Grupo de Trabalho (GT) e o Planejamento Estratégico aos membros do Comitê. 

 

Sr. Vinicio Bruni (SEMA/PR) parabenizou toda a dedicação do Comitê e agradeceu a 

presença do comércio. Mencionou que estão sendo realizados estudos para que se ampliem o 

número de empresas e setores que participam dos Sistemas de Logística Reversa do Estado, e 

salientou a importância de cada setor ter apenas um Plano, com o objetivo de reduzir e ratear 

melhor os custos de implantação. Também, lembrou que o papel da SEMA/PR é articular as ações, 

estimular mais setores e empresa e contribuir para que todos participem, e assim ajudar na 

construção e apoiar os setores que realizam as ações de LR.  

Sr. Barion reforçou a necessidade de se realizar o dia da Logística Reversa em parceria com 

a Secretaria e outros elos da cadeia. Também, ressaltou a importância de se trazer as redes de fast 

food, FECOMERCIO e os importadores à mesa de discussão. 

A Sra. Patrícia Sottoriva (ACP – Associação Comercial do Paraná) realizou suas 

considerações e ressaltou a necessidade do CGLR divulgar as informações e ações que estão 

sendo realizadas pelo CGLR. Ainda, a ACP sugeriu o levantamento dos resíduos que atualmente 

não possuem uma solução para destinação ambientalmente correta, para que o CGLR possa fazer 

pesquisas e trazer como pauta nas discussões. A SEMA/PR sugeriu que se realize uma reunião 

com sua Assessoria de Comunicação para a divulgação das ações. A FIEP ficará responsável pelo 

agendamento da reunião. 

O Sr. Maurício França Lima (APRAS) também realizou suas considerações e informou que 

estão dispostos a trabalhar em conjunto com o Comitê Gestor de Alimentos, porém percebem 

que essa parceria deve ter apoio do Estado. 

Neste contexto, Sr. Rommel Barion convidou a ACP e a APRAS para fazerem parte do 

Comitê Gestor, na categoria “Membros Parceiros”. 

A Sra. Patrícia (ACP) demonstrou interesse em participar do Grupo Técnico e comentou 

que é Coordenadora do Mestrado da Universidade Positivo e pode agregar em termos de 

pesquisa. Já Sr. Valmor Rovaris (APRAS) levará o convite à mesa diretora da instituição. 

Sr. Bruni lembrou que, entre os dias 9 e 10 de março, haverá um encontro entre os 

participantes do R20 no qual o CGLR de Alimentos poderá participar e apresentar as suas ações 

referente à Logística Reversa. A apresentação será conduzida pelo SINCABIMA, com o apoio da 

FIEP. 

Por fim, o Sr. Rommel Barion levantou a necessidade de uma missão internacional, com o 

objetivo de conhecer as tecnologias relacionadas à Logística Reversa.  

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 
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 FIEP e SINCABIMA: irão articular a incorporação, ao Comitê Gestor, dos demais sindicatos 

industriais do setor de alimentos; 

 FIEP: encaminhará para os novos membros (SINDICARNE e SINDIAVIPAR) o nome dos 

representantes no Comitê Gestor; 

 FIEP: encaminhará um ofício aos membros do Comitê, para formalizar as pessoas indicadas 

a participar no GT; 

 SENAI: enviará o cronograma de reuniões do Comitê Gestor e do Grupo Técnico; 

 SENAI: encaminhará para o Comitê e demais elos o Planejamento Estratégico para ser 

discutido na próxima reunião do Grupo Técnico; 

 FIEP: Protocolará um ofício solicitando um posicionamento da SEMA/PR quanto ao Acordo 

Setorial de Embalagens (COALIZÃO); 

 SINCABIMA: O Sr. Barion entrará em contato com a FECOMÉRCIO para reforçar a 

necessidade da presença nas reuniões do Comitê Gestor; 

 FIEP: Se reunirá com a Assessoria de Comunicação com a SEMA/PR com o intuito de 

promover ações do CGLR; 

 FIEP: encaminhará à APRAS e à ACP um ofício convidando-os a participar do Comitê como 

membros convidados; 

 SINCABIMA: fará uma apresentação, sobre o Comitê Gestor de Logística Reversa de 

Alimentos, para ser apresentada na reunião do R20; 

 FIEP: Verificará viabilidade de Missão de Logística Reversa de Embalagens de Produtos 

Alimentícios. 

 Sugestão de data e local da reunião do GT: 25 de Fevereiro, das 09h00 até 11h00 ou das 

15h00 até 17h00, no Campus da Indústria; 

 O objetivo da próxima reunião do Comitê será o acompanhamento das ações e resultados 

da equipe técnica no tocante à implantação do Plano de LR. 

 

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

no presente documento. 

 

 

 


