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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 11ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa do Setor de Alimentos 

Data: 28 de Junho 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 28 de Junho de 2016 foi realizada a décima primeira reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Alimentos (CGLR) com objetivo de aprovar a ata da 10ª reunião do CGLR, apresentar 

informações sobre o Instituto Paranaense de Reciclagem (InPar), lavrar o memorando de cooperação com 

os elos do comércio, 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 – esta fora aprovada por unanimidade pelos 

membros permanentes presentes.  

O Sr. Rafael informou que a FIEP elaborou uma minuta de ofício solicitando aos sindicatos a relação 

completa das empresas que aderiram à Logística Reversa. A mesma será repassada através da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA. 

Como sugestão do SENAI para a próxima reunião, seria a convocação de alguns fornecedores. E 

inclusive outros sindicatos de outros setores para participarem do Comitê, principalmente o SINQFAR que 

se manifestou de forma positiva e mostrou interesse. Outros sindicatos passíveis do convite: SINDITABACO, 

SINDIREPA. 

A FIEP ainda está realizando contato com outros sindicatos do setor de Alimentos com o objetivo 

de convidar à participar do Comitê Gestor e dar apoio na implementação da Logística Reversa. 

A respeito do folder do comércio, a Sra. Patrícia (ACP) informou que estaria em reunião no dia 

29/06/16 para alinhar o conteúdo e verificar as sugestões repassadas pelo comitê. 

Há uma necessidade da cobrança por parte dos órgãos públicos às empresas que não estão 

realizando nenhuma ação de Logística Reversa, o Plano Estadual de LR está com poucas associadas 

participando, sendo: 3 do SINCABIMA, 8 do SINDITRIGO, 4 do SINDUSCAFÉ, 17 do SINDICARNE, 15 do 

SINDIAVIPAR, 78 do SIPCEP. Os custos de investimento são altos e quanto maios número de empresas, 

menor o valor que deverá ser investido por cada uma delas. 

O SINCABIMA comentou que algumas empresas associadas estão recebendo convocação para 
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conversar junto ao Ministério Público no Norte do Paraná sobre a questão das embalagens de PET Colorida. 

Com intuito de acharem uma solução juntos, já que as cooperativas não estão conseguindo vender o 

mesmo.  

Novamente não houve nenhum representante do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e o comitê 

questionou, pois precisam de mais apoio deste órgão. 

Infelizmente até a presente data não obtivemos a informação de quantos PEV’s já existem em 

supermercados no Paraná, sendo assim, o SENAI solicitará ao CEMPRE estas informações/subsídios. O qual 

será de grande importância na implementação do PLR. 

A Srta. Manuela (SEMA) informou que já existem outros planos de logística reversa implantados 

com sucesso, como por exemplo da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), 

ABEAÇO (Associação Brasileira da Embalagem de Aço), ABRAFILTROS (Associação Brasileira das Empresas 

de Filtros e seus sistemas Automotivos e Industriais), entre outros. 

O Memorando de Cooperação entre os elos do comércio e os sindicatos representando as 

empresas do setor de alimentos será lavrado a partir da primeira semana de Julho. O Sr. Barion do 

SINCABIMA deverá assinar como representante de todos os sindicatos e o mesmo repassará para a APRAS, 

FECOMÉRCIO, ACP e SINCAPR. 

Ainda o SENAI tentará contato novamente com o Sr. Juan do SINDIÓLEOS para apresentar a 

proposta de participação do Comitê Gestor de Alimentos. 

Na sequência foi apresentado pelo Sr. Rafael (FIEP) maiores informações sobre o Instituto 

Paranaense de Reciclagem – InPar. Os valores do que deverá ser pago por cada empresa ainda não foi 

atualizado, pois houve pouco retorno de declaração de embalagens e ainda estão aguardando a lista de 

empresas classificadas pelo porte. Foi comentado em reunião também que podem participar e aderir ao 

InPar outros setores, como por exemplo papel e celulose, produtos de higiene, limpeza, entre outros. 

Foi solicitado à todos os Sindicatos um apoio para obter um número maior de respostas de 

declarações de embalagens, prazo até 15/07. O mesmo deverá ser apresentado pela FIEP na próxima 

reunião em Julho. 

O SENAI apresentou o conteúdo possível de ser inserido nas embalagens dos produtos do setor, 

porém o Comitê avaliou e definiu que deve-se aguardar o logo/símbolo do InPar para iniciar a implantação. 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 FIEP: haverá reunião na Assembleia Legislativa junto com a SEMA e Sindicatos para definir dois 

assuntos: Resolução SEMA e Ofício sobre PLR x Coalizão. Prazo: 05/07/2016; 

 FIEP: repassar a minuta do ofício à SEMA (Ofício que solicita a lista completa das empresas que 
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participam na LR do setor). Prazo: 08/07/2016; 

 SENAI: avaliar os principais fornecedores e outros sindicatos para convocar para a próxima reunião, 

com auxílio da SEMA. Prazo: 08/07/2016; 

 FIEP: apresentar na próxima reunião retorno de outros sindicatos do setor, quanto á participação 

do Comitê Gestor. Prazo: 28/07/2016; 

 SENAI: verificar junto à ACP sobre o folder do comércio (Divulgação, Alteração). Prazo: 

08/07/2016; 

 SENAI: verificar com o CEMPRE ações que já estão sendo feita via Coalizão, PEV’s instalados, 

educação ambiental, etc. Prazo: 15/07/2016; 

 SENAI: repassar ao SINCABIMA o Memorando de Cooperação para lavrar com o elo do comércio. 

Prazo: 04/07/2016; 

 SINCABIMA: repassar ao elo do comércio o memorando de cooperação e obter as assinaturas. 

Prazo: 15/07/2016; 

 SENAI: entrar em contato com o SINDIÓLEO para agendar reunião. Prazo: 15/07/2016; 

 SINDICATOS: responsáveis para repassar novamente aos seus associados a declaração de 

embalagens e o guia básico até sexta-feira 01/07 e as empresas deverão responder até prazo: 

15/07/2016; 

 FIEP: apresentar o retorno das declarações de embalagens. Prazo: 28/07/2016; 

 Data e local da reunião do GT: 30 de Junho, das 14h00 até 16h00 no Campus da Indústria; 

 Data e local da reunião do CG: 28 de julho, 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 

 

 

 


