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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 10ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa do Setor de Alimentos 

Data: 24 de Maio de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

Principal encaminhamento: Validação dos encaminhamentos previstos na última ATA. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 24 de maio de 2016 foi realizada a décima reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa 

do Setor de Alimentos (CGLR) com objetivo de aprovar a ata da 9ª reunião do CGLR e a ata da 3º reunião 

do Grupo Técnico (GT), apresentar o cartaz de educação ambiental, o modelo do Termo de Parceria, discutir 

sobre a resolução da SEMA, projetos de investimento, diagnóstico de embalagens, calendário e outros 

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

O 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 .  

O Sr. Barion (SINCABIMA) realizou o contato com as associações; a ABIMAPI fez adesão na 

COALIZÃO e não demonstrou interesse no PLR estadual e a ABICAB não está participando de nenhuma 

ação de Logística Reversa, mostrou interesse, porém teria que verificar onde poderia unir forças com relação 

ao Plano da LR no Estado do Paraná uma vez que atualmente todas as suas associadas são do Estado de 

São Paulo. Quem mostrou-se desinteressada no início foi a ABIA com relação à associação por parte de 

entidades sindicais, porém depois retornaram com o Aceite e proposta no valor mensal de R$ 2.324,00 para 

entidades sindicais. 

A Patrícia (SINCABIMA) informou que a pessoa responsável pelo Instituto Cidade Canção informou 

que de momento não haveria possibilidade de realizarmos uma visita devido à grande demanda de 

atividades, somente no mês de Agosto. Porém ainda não está confirmado formalmente por parte do 

Instituto que esta visita poderá realmente ser executada no mês de Agosto.   

O Comitê Gestor gostaria de um respaldo maior do órgão público quanto à notificação das 

empresas que ainda não aderiram ao PLR de Alimentos, sendo assim, o Sr. Rafael (FIEP) agendará uma 

reunião na SEMA para apresentar uma lista das empresas que participam, além de discutir sobre a resolução 

de licenciamento ambiental/programa de LR e a questão entre PLR Estadual x Nacional.  

Parceria na LR por parte dos demais Sindicatos do setor – Sr. Rafael/FIEP contatou vários sindicatos 

porém retornaram, SAMISCA, o qual foi o único sindicato que informou não haver interesse na parceria. O 

SINDILEITE está na LR do SINDIBEBIDAS, o SIMP está em outra LR mas não informou qual a entidade. O 
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SINDIÓLEOS possui interesse, porém ainda não decidiu se entrará na parceria. E SIAPAR, SINDPANP, 

SINDIPAN e SINDAP não apresentaram clareza se possuem interesse ou não.  

O Cartaz foi apresentado na reunião e houve a solicitação de apenas duas (2) alterações: Alterar 

uma imagem de embalagens específicas do setor e inserir o logo dos 6 sindicatos além do logo da FIEP.  O 

SENAI repassará a solicitação para a área responsável (Marketing) e assim que receber a nova versão, 

encaminhará aos sindicatos para nova validação. 

O SENAI apresentou uma prévia do diagnóstico de cooperativas, o mesmo será discutido com mais 

detalhes na reunião do Grupo Técnico (31/05) para posterior apresentação da versão final na reunião do 

Comitê Gestor em Junho, dia 21. 

O Sr. Rafael e Sra. Cláudia (FIEP) fizeram uma apresentação da Associação de LR, focando nos 

custos de investimento para a implantação e operacionalização da mesma, inclusive quanto à adesão à 

COALIZÃO. Para tanto, o comitê precisa extrair informações de quantidade de embalagens colocadas no 

mercado (Estadual e Nacional) das suas empresas associadas que participam da LR. Sendo assim, o SENAI, 

equipe técnica encaminhará aos Sindicatos a Declaração de Embalagens, o que seria: Um Guia com maiores 

informações e um documento que todos devem assinar e o outro uma planilha em Excel solicitando 

quantidade de embalagens. 

O SENAI também solicitará aos SINDICATOS uma lista com o nome de todas as empresas 

associadas que aderiram à LR, o CNPJ, porte da empresa pelo faturamento e o local. Também será solicitado 

o nome das empresas filiadas, CNPJ e o porte. O mesmo será encaminhado ainda no mês de Maio e o prazo 

será até dia 20/06/2016. 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 FIEP: fará contato com o Sr. Bruni (SEMA) e Carlos Garcez para convocar os elos do comércio para 

verificar a questão da Resolução e referente a situação PLR estadual x PLR Nacional. Prazo: 

10/06/2016; 

 FIEP: em reunião com a SEMA apresentar as empresas associadas aos sindicatos do CG de 

Alimentos e solicitar que a mesma notifique as empresas não associadas. Prazo: 10/06/2016; 

 SENAI: avaliar os outros Comitês de LR (SINPACEL e SINQFAR) com objetivo de unir forças para 

implementação. Prazo: 10/06/2016; 

 FIEP: repassar um resumo de todos os sindicatos do setor que foram feitos contatos para aderirem 

ao PLR do setor. Prazo: 03/06/2016; 

 FIEP: fará contato com a Comissão do Meio Ambiente, a fim de obter maiores informações sobre 

outro projeto do setor de embalagens (Raska). Prazo: 17/06/2016; 
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 SINCABIMA: passar o modelo do ofício encaminhado à SEMA, para demais Sindicatos, a fim de 

padronizar as informações sobre as empresas que aderiram a LR. Prazo: 03/06/2016; 

 SINCABIMA: repassar para o SENAI a logo dos seis (06) sindicatos (SIPCEP, SINDITRIGO, 

SINDUSCAFÉ, SINDIAVIPAR, SINDICARNE E SINCABIMA). Prazo: 03/06/2016; 

 FIEP: verificar com a SEMA e IAP a ausência nas últimas reuniões do Comitê Gestor. Prazo:  

10/06/2016; 

 SENAI: solicitar novamente para ACP o link para acessar o folder (online) e verificar quando será 

realizada a entrega impressa para o comércio. Prazo: 10/06/2016; 

 SENAI: repassar a prévia do diagnóstico de cooperativas e o modelo de termo de parceria, discutir 

maiores detalhes na reunião do GT. Apresentar versão final na reunião do CG de Junho. Prazo: 

30/05/2016; 

 SENAI: repassar aos Sindicatos a declaração de embalagens (planilha em excel) e o guia básico. 

Prazo: 25/05/2016;  

 SINDICATOS: responsáveis para repassar aos seus associados a declaração de embalagens e o guia 

básico até sexta-feira 27/06 e as empresas deverão responder até prazo: 10/06/2016; 

  Na próxima reunião do CG (21/06) será avaliado se houve um bom número de retorno da 

declaração de embalagens, caso contrário será estabelecido um novo prazo. 

 SENAI: repassar o cartaz com as alterações, se possível até 30/05/16; 

 SENAI: solicitar aos SINDICATOS uma lista de todas as empresas que fazem parte da LR e a 

classificação pelo porte (faturamento). Prazo: 20/06/2016; 

 SINDICATOS: repassar ao SENAI qual a quantidade de folder e cartaz necessário para iniciar a 

impressão. Prazo: 03/06/2016; 

 FIEP: realizar a impressão do folder e cartaz e repassar aos sindicatos os custos conforme 

quantidade solicitada. Prazo: 17/06/2016; 

 SENAI: fará contato novamente com APRAS para solicitar o levantamento de PEV’s existentes em 

supermercados. Prazo: 17/06/2016; 

 FIEP: lavrar o memorando de cooperação com os elos do comércio , possibilidade de realizar um 

evento, avaliar com o Jurídico. Prazo: 10/06/2016; 

 SINDIOLEOS: O Sr. Barion já apresentou os rateios ao Sindioleos, visando sua inserção e neste 

momento aguardamos posicionamento quanto à adesão; 

 SENAI: agendar reunião com o SINDIOLEOS para definir proposta de trabalho com o SENAI. Prazo: 

03/06/2016; 

 SENAI: apresentar na reunião do GT maiores informações sobre as linhas de financiamento. Prazo: 

31/05/2016; 
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 PAUTA PARA REUNIÃO GT: apresentar o projeto Suécia x Brasil, evento ANUTEC, apresentação LR 

de MS, definição de quantidades do folder e cartaz, etc.  

 Data e local da reunião do GT: 31 de Maio, das 14h00 até 16h00 no Campus da Indústria; 

 Data e local da reunião do CG: 21 de junho, das 10h00 até 12h00 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 

 

 


