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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 5ª Reunião do Grupo Técnico do Setor de Alimentos  

Data: 30 de Junho de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Objetivos da reunião: Apresentar o Diagnóstico de Cooperativas. 

 

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

Ata/Memória 

 

No dia 30 de Junho de 2016 foi realizada a quinta 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) SENAI solicitará novamente via CEMPRE maiores informações/detalhes sobre os PEV’s e 

Cooperativas. 

2) Folder do comércio: aconteceu 29/06 reunião na ACP para discutir detalhes sobre o 

conteúdo e divulgação do folder. Solicitar um retorno e iniciar a divulgação/distribuição. 

3) Houve a solicitação da criação de um canal de comunicação, como por exemplo a 

utilização do aplicativo “Dropbox”, site da FIEP ou um software o qual já está previsto 

nas metas da LR, todos os membros permanentes teriam acesso à todas as informações 

e documentos do Comitê Gestor. 

4) Diagnóstico das Cooperativas: foi apresentado pelo SENAI os gráficos separados por 10 

cidades, os principais resíduos que recebem, destino, volume, necessidades de 

equipamentos. O mesmo será atualizado, inserido fotos das cooperativas e repassado 

aos membros do GT. Além destas informações, será realizada a pesquisa de 

preços/valor dos equipamentos, como por exemplo “extrusora ou prensa”, implantação 

de normas, NR-10, NR-12. Como sugestão do SIPCEP é melhor investir primeiro nos 

equipamentos e posteriormente em adequação, pois o retorno financeiro para as 

cooperativas seria maior. 

5) Projeto Suécia: o comitê tem interesse em participar das reuniões do Projeto em 

parceria com a PUC, SENAI repassará um e-mail aos responsáveis para alinhar mais 

detalhes. 

6) Repassar as informações sobre a Feira Internacional – ANUTEC à todos os membros, e 
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avaliar a possibilidade de elaborar um banner (1,5x1,0m) para colocar em eventos 

(mesmo conteúdo do cartaz já elaborado pela FIEP/SENAI. 

7) Solicitar um retorno do Ministério Público quanto às convocações para resolução do 

problema da PET Colorida. Verificar esse retorno. 

8) Projeto Cidade Canção será reavaliado pelo sindicato para agendar a visita e obter mais 

detalhes. 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 SENAI: verificar com o CEMPRE maiores informações de PEV’s e cooperativas até 15/07; 

 SENAI: solicitar o retorno do folder do comércio para ACP até 15/07; 

 SENAI: avaliar a criação de um canal de comunicação junto à TI / FIEP até 15/07; 

 SENAI: inserir fotos no diagnóstico das cooperativas e repassar atualizado aos membros 

do Grupo Técnico até 22/07; 

 SENAI: realizar pesquisa de preços/valor de equipamentos para futuro investimento em 

cooperativas até 15/07; 

 SENAI: verificar com a equipe técnica do SENAI os custos para adequação dos 

equipamentos da cooperativa no que se refere à NR-12 até 22/07; 

 SENAI: passar o link com a programação da Feira Internacional – ANUTEC para o GT 

até 08/07; 

 SENAI: solicitar orçamento de um Banner com as dimensões de 1,5x1,0m em material 

de lona vinílica e mesmo conteúdo do cartaz até 15/07; 

 SENAI: repassar aos demais membros do GT maiores informações sobre a convocação 

do MP em relação à PET colorida até 22/07; 

 SINCABIMA: tentar contato novamente com responsáveis do Projeto Cidade Canção e 

dar um retorno ao GT até 22/07. 

Próxima reunião do CG será no dia 27/07 das 10h até 12h e a próxima reunião do GT 

no dia 27/07 das 14h até 16h. 

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

descritas no presente documento. 

 


