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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 2ª Reunião do Grupo Técnico do Setor de Alimentos  

Data: 31 de Março de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINDITRIGO, SINDIAVIPAR, SINDICARNE, SIPCEP, SENAI, FIEP. 

Convidados ausentes: SINCAFÉ. 

Objetivos da reunião: Validar o Termo de Cooperação, Folder de Educação Ambiental e PEV’s. 

 

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

Ata/Memória 

 

No dia 31 de Março de 2016 foi realizada a segunda reunião do Grupo Técnico do 

Setor de Alimentos no campus da indústria durante o período da tarde. 

O SENAI apresentou a pauta para a reunião, e primeiramente foi discutido o conteúdo 

do folder, layout e imagens. 

Algumas definições: 

 Alterar o fluxograma do folder, no item 13. Apresentar dois fluxos, um específico do 

produto, de como será sua LR e um sobre o repasse de informações; 

 Colocar as abreviações no final do folder, para as principais siglas como SEMA, PNRS, 

PEV, LR, etc.; 

 Substituir as imagens atuais do folder, por imagens mais específicas do setor de 

embalagens; 

 Acrescentar o site da ACP, aguardar o link direto; 

 Colocar os créditos de quem realizou o folder no final; 

 Na capa somente apresentar o logo da FIEP; 

 Solicitar apoio da FIEP para elaborar o layout e encaminhar imagens do setor; 

 Encaminhar a última versão do folder para o GT até o dia 07/04/16; 

 O membros terão até 20/04 para validar o folder; 

 Após validação do folder, cada sindicato definirá a quantidade que será impressa para 

distribuir aos seus associados; 

 Prazo para distribuição: a partir de Maio até 30/06/16. 

 

Dando continuidade na reunião, o SINCABIMA apresentou o folder “Alerta”. Segue 
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abaixo algumas definições: 

 O SINCABIMA irá elaborar seis (6) modelos diferentes de cada folder, ou seja, cada um 

deles terá o logo de um respectivo sindicato em destaque e seus dados de contato; 

 As alterações devem ser encaminhadas aos demais membros até dia 07/04/16; 

 No folder, o logo da FIEP também deverá ser contemplado; 

 Todos os sindicatos devem encaminhar para o SINCABIMA os seus dados de contato 

que devem ser contemplados no folder; 

 Após todos receberem o modelo na versão final, devem enviar aos seus associados a 

partir do dia 08/04/16. 

 

Outro item da pauta, era o projeto dos PEV’s. Seguem os resultados e solicitações de 

ajustes: 

 Foi definido que os primeiros PEV’s serão distribuídos apenas em Curitiba, nas principais 

regionais; 

 O Tamanho do PEV deve ter no máximo as dimensões de um container; 

 Quanto a estrutura, será separado entre Papel/Papelão, Plástico, Metal e Vidro. Será 

disponibilizado um cartaz com informações de quais tipos de resíduos podem ser 

descartados; 

 Dentro do container haverão suportes de bags para facilitar a retirada dos resíduos pela 

cooperativa; 

 SENAI irá pesquisar as legislações pertinentes para instalação dos pontos; 

 Deverá ser estudado um modelo de termo de compromisso com a 

empresa/cooperativa que será contratada para gerenciar os pontos; 

 Será necessário a capacitação dos catadores responsáveis, visando a correta/técnica 

operacionalização dos pontos e a importância/responsabilidade perante a Logística 

Reversa; 

 O SENAI também ficará responsável por fazer contato com o representante do 

Movimento Nacional de Catadores com intuito de obter maiores informações, detalhes 

das cooperativas; 

 Trazer outros setores para uma futura reunião, com objetivo da responsabilidade 

compartilhada dos pontos; 

 O prazo para apresentar um projeto mais detalhado é até 12/04. 
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Com relação ao Termo de Cooperação, o SENAI apresentou todas as alterações 

solicitadas e o mesmo já foi encaminhado via e-mail no dia 30/03. Todos os membros do 

comitê/grupo técnico devem retornar com suas sugestões, considerações ou alterações até 

sexta-feira 08/04. 

Entre outros assuntos discutidos, a Patrícia (ACP) ainda deverá apresentar o modelo do 

folder do setor do comércio. Em paralelo, estará encaminhando ao GT maiores informações 

sobre o acordo firmado em parceria com a Suécia sobre as centrais de valorização de resíduos.  

 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 SENAI: mandar o folder na sua versão final até 07/04; 

 FIEP: dar apoio na questão do layout e imagens do folder; 

 SINCABIMA: elaborar os 6 modelos de folder “alerta” e repassar aos demais membros 

até dia 07/04; 

 CG: enviar via e-mail aos associados o folder “alerta” a partir do dia 08/04; 

 SENAI: encaminhar o projeto dos PEV’s até 12/04; 

 CG/GT: validar o termo de cooperação até 08/04. 

 

Próxima reunião do CG será no dia 19/04 e a próxima reunião do GT no dia 28/04. 

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

descritas no presente documento. 

 


