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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 6ª Reunião do Grupo Técnico do Setor de Alimentos 

Data: 27 de Julho de 2016 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Objetivos da reunião: Apresentar o Diagnóstico de Cooperativas e Software. 

 

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

Ata/Memória 

 

No dia 27 de Julho de 2016 foi realizada a sexta 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 irá visitar os PEV’s localizados em Curitiba para obter maiores informações e 

repassar aos membros do GT. 

2) A ideia de criar um login no aplicativo “dropbox” foi descartada e a primeiro momento 

o Grupo Técnico definiu que irão aguardar a criação do software. 

3) Diagnóstico das Cooperativas: foi apresentado pelo SENAI três (3) opções para 

investimento inicial; 

 Sendo a primeira adquirir inicialmente equipamentos, como prensa enfardadeira, 

paleteira manual, entre outros, com objetivo de melhorar a estrutura da cooperativa 

e assim aumentar o volume de reciclagem. Valor estimado de R$ 30 mil por 

cooperativa.  

 A segunda opção é criar uma central de valorização, o local poderia ser na região 

metropolitana à definir pelos sindicatos, o barracão e o terreno poderiam ser 

adquiridos através de comodato com a Prefeitura e os equipamentos necessários 

para iniciar as atividades da central, seriam custeados pelos sindicatos/empresas, 

sendo o valor estimado de R$ 97 mil. 

 E a terceira opção seria adquirir uma cota do projeto do SINDIBEBIDAS (Instituto de 

Logística Reversa) para os meses de Agosto até Dezembro/2016, pois a partir de 

2017 o InPar (Instituto Paranaense de Reciclagem) já estaria assumindo essas ações.  

4) Além destes investimentos nas cooperativas ou a criação de uma central de valorização, 

pode-se também realizar a capacitação dos catadores, adequação dos equipamentos 
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quanto à NR12 e/ou adequação das instalações quanto à NR10. 

5) Repassar as informações sobre a Feira Internacional – ANUTEC à todos as empresas 

associadas para realizarem o seu cadastro. Os folders de Logística Reversa serão 

divulgados na feira, no estande do SINDIAVIPAR ou do SENAI. O link para se cadastrar 

é: http://www.anutecbrazil.com.br/ANUTEC-INTERNATIONAL-FOODTEC-BRAZIL/Para-

visitantes/Registro-de-visitantes/index.php  

6) Assim que obtivermos o retorno do Ministério Público quanto às convocações para 

resolução do problema da PET Colorida serão repassadas aos membros do grupo 

técnico. 

7) Projeto Cidade Canção será reavaliado pelo SINCABIMA para agendar a visita e obter 

mais detalhes. 

Sendo assim, seguem abaixo os encaminhamentos: 

Encaminhamentos: 

 

 SENAI: avaliar os custos de equipamentos (prensa, paleteira, empilhadeira manual, etc.) 

de segunda mão e repassar para o GT até 12/08; 

 SENAI: encaminhar o conteúdo do software para o GT avaliar até 29/07; 

 SINDICATOS: avaliar o conteúdo do software e repassar sugestões ou de acordo para o 

SENAI até 05/08; 

 SINCABIMA: fazer orçamento do custo do Banner e repassar aos demais membros até 

29/07; 

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

do MP em relação à PET colorida até 19/08; 

 SENAI: elaborar um relatório com todas as ações já realizadas pelo Comitê até 19/08; 

Próxima reunião do CG será no dia 23/08 das 10h e a próxima reunião do GT no dia 

31/08 as 14h. 

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

descritas no presente documento. 
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