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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 4ª Reunião do Grupo Técnico do Setor de Alimentos 

Data: 31 de Maio de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Objetivos da reunião: Apresentar uma prévia do Diagnóstico de Cooperativas e discutir o que deverá 

ser inserido nas embalagens para a educação ambiental. 

 

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

Ata/Memória 

 

No dia 31 de Maio de 2016 foi realizada a quarta 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) Diagnóstico das Cooperativas: foi apresentado pelo SENAI e a sugestão do SINCABIMA 

foi inserir no check-list a solicitação do volume que pode receber e qual já é 

processado. Validar nas visitas às cooperativas a informação se possuem ou não a NR-

10 e a NR-12. 

2) Quantidade de Folder e Cartaz que cada sindicato necessitará:  

FOLDER CARTAZ 

SINCABIMA: 2000 SINCABIMA:  

SINDICARNE: 100 SINDICARNE: 100 

SINDIAVIPAR: 500 SINDIAVIPAR: 100 

SINDITRIGO: 200 SINDITRIGO: 200 

 Demais sindicatos que ainda não passaram a informação, tem o prazo até 03/06/16. 

3) Folder do Comércio: ACP repassou o modelo do folder que consta no site: 

http://acpr.com.br/ , porém o GT avaliou que devem ser realizadas algumas alterações, 

sendo assim, cada membro passará sua contribuição para o SENAI, o qual repassará à 

ACP as devidas sugestões. 

4) Planejamento estratégico: próxima ação do Comitê é elaborar um texto ou informação 

necessária sobre a LR que deverá ser inserida na embalagem do setor de alimentos, 

juntamente com a simbologia já existente conforme divulgado pela Associação 

Brasileira de Embalagens (ABRE) pela NBR 16182/2013, disponível no link: 
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http://www.abre.org.br/descarteseletivo/. 

5) Projeto Suécia: SENAI apresentou os slides da Profª Fabiana da PUCPR e informou que 

o Comitê/Grupo Técnico podem avaliar e passar sugestões para ser inserido no projeto 

na próxima fase que deve ocorrer a partir de junho. 

6) Foi apresentado um case sobre a Logística Reversa do SENAI de Mato Grosso do Sul e 

que pode ser uma boa alternativa para complementar a educação ambiental do setor. 

7) Declaração de Embalagens: o SENAI comentou da importância das empresas 

associadas darem o retorno da solicitação e ressaltou que aquelas já vinculadas à 

COALIZÃO não necessitam responder. O SIPCEP fornecerá apenas o volume de 

embalagens dos produtos feitos pelas próprias panificadoras somente. 

 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 SENAI: repassar planilha, check-list e o modelo de termo de parceria até 03/06; 

 SENAI: elaborar um segundo modelo de termo de parceria com objetivo de melhorias 

de equipamentos, treinamentos, etc., para as cooperativas e repassar ao GT até 10/06; 

 SINDICATOS: SINCABIMA repassar o número de cópias de Cartaz, SIPCEP repassar o 

número de cópias do Folder e Cartaz e SINCAFÉ repassar o número de cópias do 

Folder e Cartaz até 03/06; 

 SENAI: realizar o orçamento com a mesma gráfica (SINCABIMA) para o Cartaz, repassar 

para a FIEP e dar início às impressões até 06/06; 

 SINDICATOS: avaliar o folder do comércio e repassar ao SENAI suas sugestões de 

alterações até 10/06; 

 SENAI: repassar ao GT as Fontes de Financiamento para avaliação de todos, até 03/06; 

 SENAI: encaminhar ao GT um modelo de informação que pode ser inserida na 

embalagem até 03/06 e os membros deverão avaliar e dar um retorno com sugestões 

até 10/06; 

 GT: caso seja de interesse dos membros, avaliar o projeto da Suécia e repassar ao 

SENAI sugestões de temas que podem ser abordados na continuidade do projeto, até 

02/06; 

 SENAI: verificar juntamente com a Nely Kato (SENAI) maiores informações sobre a 

http://www.abre.org.br/descarteseletivo/
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programação referente à Feira Internacional de Embalagens de Alimentos (ANUTEC) até 

10/06; 

 SENAI: repassar ao GT o vídeo de LR de Mato Grosso do Sul e se possível o vídeo da 

Construção Civil (LR) para ciência e como opção para complementar na educação 

ambiental, até 10/06. 

 

Próxima reunião do CG será no dia 21/06 e a próxima reunião do GT no dia 30/06. 

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

descritas no presente documento. 

 

 


