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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 3ª Reunião do Grupo Técnico do Setor de Alimentos  

Data: 28 de Abril de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

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 28 de Abril de 2016 foi realizada a terceira 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 foram discutidos os seguintes assuntos: 

1) Folder: o mesmo já foi aprovado e o SENAI solicitará via e-mail aos sindicatos o número 

de cópias que deverão ser impressas. Em paralelo os sindicatos também realizarão 

orçamentos. Como sugestão, solicitaram para verificar a possibilidade da elaboração de 

um cartaz (40x60) para entregar nas indústrias juntamente com o folder. 

2) Folder Comércio: o Sr. Gava (CASEM/ACP) mencionou que já foi distribuído via digital 

para os lojistas e o mesmo deverá ser entregue impresso. Será encaminhado para o 

Grupo acompanhar. 

3) Projeto de Investimento: serão feitos contatos com as seguintes instituições, BNDES, 

MMA, FINEP, BRDE, SEBRAE, PR FOMENTO, Ministério das Cidades e apresentados na 

próxima reunião do Comitê Gestor. A solicitação de financiamento será via projeto 

social com a Associação ou Cooperativas de catadores. 

4) Termo de Cooperação (Comércio): será alterado o nome de “termo” para 

“memorando”, em paralelo o Dr. Alessandro (SINCABIMA) e a FIEP farão contato com o 

Sr. Maurício (CONDOR) para verificar se há necessidade de mais alguma alteração. 

Após este retorno, o mesmo deverá ser lavrado entre sindicatos e os elos do comércio. 

5) PEV’s: solicitar novamente um apoio da APRAS em relação aos PEV’s já instalados em 

supermercados. Em paralelo, viabilizar 2 visitas: Maringá para conhecer o projeto 

Cidade Canção, SINCABIMA fará o agendamento e CONTEMAR (SP), SENAI fará 

contato. Ambas as visitas com intuito de avaliar projetos já implementados com 

sucesso. Verificar junto ao CEMPRE as cooperativas e PEV’s já implementados via 
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acordo setorial (coalizão). Como sugestão do Sr. Gava (ACP) os pontos poderiam ser 

instalados em escolas, logo o GT fará contato com a Secretaria de Educação para 

avaliar a possibilidade.  

6) Diagnóstico / Metas Quantitativas: o SENAI fará um levantamento da quantidade de 

resíduos da fração seca (recicláveis) nos municípios com base no nº de habitantes 

utilizando o dado fornecido pela CEMPRE de 1,3 kg/hab/dia; levantar quais municípios 

do PR não tiveram ações; fazer um diagnóstico nesses municípios com relação as 

estruturas das cooperativas, equipamentos, treinamentos, capacitação, entre outros; 

para o diagnóstico será elaborado um questionário e validado pelo GT. 

7) Termo de Cooperação/Parceria (Receptores): SENAI elaborará 3 modelos de termos, 

serão repassados ao GT para validação. 

 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 SENAI: mandar o folder na sua versão final até 29/04; 

 SENAI: solicitar aos sindicatos o nº de cópias necessárias do folder, prazo para o retorno 

até 06/05; 

 SINDICATOS: realizar orçamento com gráficas e repassar aos demais participantes, 

prazo até 06/05; 

 SENAI: avaliar a possibilidade de transformar o folder em cartaz (40x60) junto ao 

marketing, dar um retorno até 06/05; 

 SENAI: solicitar o modelo de folder do comércio e o site no qual o mesmo está sendo 

divulgado, para a ACP, até 06/05; 

 SINCABIMA: fazer contato com o SEBRAE e PR FOMENTO para projetos de 

investimento, até 17/05; 

 SINCABIMA: avaliar a possibilidade da visita em Maringá para conhecer o projeto 

“cidade canção”, até 10/05; 

 SENAI: fazer contato com o BNDES, BRDE, MMA, FINEP e Ministério das Cidades para 

projetos de investimento, até 17/05; 

 FIEP/SINCABIMA: verificar com a APRAS quais as sugestões de alterações do termo 

(memorando), e então lavrar os mesmos, até 20/05;  
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 SENAI: solicitar novamente ao Sr. Maurício (APRAS) o nº de PEV’s, até até 06/05; 

 SENAI/GT: realizar o diagnóstico das cooperativas e dividir as responsabilidades com o 

GT, resultados parciais serão apresentados na reunião do CG 24/05, prazo final para 

apresentação do diagnóstico até 17/06; 

 SENAI: elaborar modelo de termo de cooperação/parceria com 

receptores/cooperativas, até 17/05; 

 

Próxima reunião do CG será no dia 24/05 e a próxima reunião do GT no dia 31/05. 

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

descritas no presente documento. 

 


