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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 9ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa do Setor de Alimentos 

Data: 19 de Abril de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

Principal encaminhamento: Validação do Folder, Termo de Cooperação e o projeto dos PEV’s. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 19 de abril de 2016 foi realizada a nona reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa do 

Setor de Alimentos (CGLR) com objetivo de aprovar a ata da 8ª reunião do CGLR e a ata da 2º reunião do 

Grupo Técnico (GT), apresentar o folder de educação ambiental (versão completa), o modelo do Termo de 

Cooperação, projeto sobre os Pontos de Entrega Voluntária (PEV), calendário e outros assuntos. A Reunião 

foi realizada no Campus da indústria, durante o período da manhã. 

A Sr. Franciele (SENAI/PR) fez a leitura da ata da reunião anterior e a ata da reunião do Grupo 

Técnico – esta fora aprovada por unanimidade pelos membros permanentes presentes. Ainda em relação à 

ata, o Sr. Barion solicitou que todas as ações/encaminhamentos sejam previstos com indicação do 

responsável e data (prazo), para maior acompanhamento. 

Referente aos encaminhamentos alguns ficaram pendentes: 

- FIEP: elaborar um ofício solicitando informações sobre o acordo setorial e a questão das empresas que 

não fazem parte, protocolar o mesmo na SEMA. Prazo: 06/05/2016. 

- FIEP: contatar demais sindicatos do setor de alimentos e fazer o convite para participarem do Comitê 

Gestor como membros permanentes. Prazo: 03/05/2016. 

- Informações da APRAS sobre pontos de entrega voluntários já implementados em supermercados. 

- ACP: encaminhar folder com a versão de informações para o comércio. 

- Termo de Cooperação: houve solicitação de alteração pelo Sr. Maurício (Condor), sendo assim, o 

SINCABIMA entrará em contato para verificar quais as sugestões e assim formalizar o documento e lavrar. 

Prazo: 27/04/2016. 

O Sr. Rafael (FIEP) fez uma breve apresentação da Associação de LR, focando a estrutura do acordo 

setorial e da Aslore, a qual tem parceria com a FIERGS. 

Na sequência, o SENAI apresentou o andamento das ações do planejamento estratégico, o folder 

será encaminhado à todos para aprovação da versão final. Caso haja alguma solicitação de 

sugestão/alteração, o mesmo deve ser encaminhado ao SENAI até 22/04. Cada sindicato deverá informar 

quantos folders irá imprimir e o SENAI fará orçamento com gráficas para verificar os custos. Com relação as 



 

 
Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9188 Pág.2 de 3 

 

linhas de crédito, o SENAI já está avaliando e passará maiores detalhes na reunião do GT. O mesmo é válido 

para as empresas visitadas/homologadas. Há necessidade também, de criar termos de parceria com as 

empresas receptoras de resíduos, o SINCABIMA irá encaminhar um modelo já existente e será discutido 

melhor na reunião do GT. 

O projeto dos PEV’s também foi apresentado pelo Sr. Elcio (SENAI), porém, o Sr. Barion comentou 

que o ideal seria seguir modelos já existentes ou trabalhar em parceria com as prefeituras/cooperativas 

fornecendo equipamentos por exemplo. O Sr. Rafael comentou que já existem outros modelos 

implementados, mencionou a empresa WiseWaste, também, podem ser trocadas informações com a equipe 

do R20, no intuito de obter mais detalhes do que cada município já realizada. Verificar que as cooperativas 

devem ser reconhecidas pela Associação Nacional de Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis - 

ANCAT. 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 FIEP: elaborar um ofício solicitando informações sobre o acordo setorial e a questão das empresas 

que não fazem parte, protocolar o mesmo na SEMA. Prazo: 06/05/2016; 

 FIEP: contatar demais sindicatos do setor de alimentos e fazer o convite para participarem do 

Comitê Gestor como membros permanentes. Prazo: 03/05/2016; 

 SENAI: encaminhar via e-mail o folder para validação/alteração/sugestão até 22/04/16; 

 ACP: encaminhar o folder de educação ambiental elaborado para o setor do comércio. Verificar 

prazo; 

 APRAS: realizar o levantamento de todos os PEV’s já existentes em supermercados para 

complementar o projeto apresentado pelo SENAI. Verificar prazo; 

 SINCABIMA: enviar mais informações sobre o projeto da Suécia e sobre a rede de supermercado 

Cidade Canção. Prazo: 25/04/2016; 

 SINCABIMA: encaminhar ao SENAI modelo de termo de parceria com empresas receptoras 

(EcoCidadão). Prazo: 25/04/2016; 

 SINCABIMA: fará contato com as associações ABIMAPI e ABICAB. Prazo: até 23/05/2016; 

 SINCABIMA: verificar junto ao Sr. Maurício se há sugestões para alteração do Termo de Cooperação. 

Prazo: 27/04/2016; 

 Folder, linhas de crédito e empresas visitadas/homologadas serão apresentadas no GT com maiores 

detalhes; 

 SENAI/FIEP: levantar maiores informações de volume de resíduos encaminhados atualmente para 

aterro, para definir metas de LR. Prazo: 20/05/2016; 
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 Data e local da reunião do GT: 28 de Abril, das 14h00 até 16h00 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. 

 

Atenciosamente, 

Engª Franciele T. T. de Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


