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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 12ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil 

Data: 12 de julho de 2017 

Local: SENAI – Curitiba 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 12 de julho de 2017 foi realizada a décima segunda reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Construção Civil. A Reunião foi realizada no SENAI de Curitiba, durante o dia todo.  

A reunião contou com a presença dos representantes do SINDUSCON de Maringá, Curitiba e 

Cascavel, com o representante da FIEP, representante do SINDILOUÇA e dos representantes do SENAI, 

conforme lista de presença. 

SENAI iniciou as atividades com a leitura da pauta para a reunião atual: discussão com o setor de 

cimento, aprovação da ata anterior, apresentação do projeto “dia do desafio” e outros assuntos pertinentes 

ao Comitê. 

O primeiro assunto foi a participação do setor de cimento, que esteve ausente. Porém, o resíduo 

de saco de cimento precisa de uma destinação correta por parte da cimenteira, sendo assim, o Comitê 

Gestor elaborará um ofício encaminhado à Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP para que a 

mesma estabeleça e informe ao CG, locais disponíveis no PR, principalmente nos municípios bases do 

SINDUSCON (Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá), para disposição/descarte dos sacos de cimento. Sendo 

que a destinação (custos) fica à responsabilidade da ABCP. O Comitê precisa dessa informação até o final de 

julho/2017. Caso contrário, infelizmente será recorrido apoio ao Ministério Público. Em paralelo, o SENAI 

verificará no diagnóstico das cooperativas, quais delas recebem saco de cimento. 

O Sr. João do SINDUSCON Maringá comentou sobre duas (2) empresas para que o SENAI faça a 

homologação: CooperVidro e Dinâmica EcoSolution. Ainda com relação aos receptores, cada SINDUSCON 

deverá enviar ao SENAI até sexta-feira 14/07/17 o nome das empresas receptoras em seu município, com o 

nome indicado, o SENAI fará visita e homologação (com levantamento de toda a documentação). 

Além destas indicações, o SENAI utilizará a ferramenta do Observatório para pesquisar mais 

empresas receptoras/recicladoras. 

Com o intuito de aprovar a ata anterior foi realizada a leitura dos encaminhamentos da mesma. 

O primeiro encaminhamento foi em relação ao ofício enviado ao IAP para solicitar a lista completa 

de empresas licenciadas, porém não houve retorno. Sendo assim, será agendada uma reunião do Comitê 

com o órgão público, na semana do dia 17/07. 
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Outro assunto tratado foi sobre a impressão dos folders, primeiramente ficou definido que a FIEP 

atualizará o orçamento com a Gráfica Capital Ltda. para impressão de 2000 unidades (sendo 500 unidades 

para cada SINDUSCON) e mais a quantidade que a própria FIEP solicitará para o sistema. Após esse 

orçamento, o SINDUSCON PR assumirá os custos com a impressão e o valor será rateado entre os demais 

sindicatos e FIEP. O prazo máximo será até 28 de julho para ter os folders já impressos. Sendo assim, o 

lançamento ficou agendado para o dia 15 de agosto no SINDUSCON Oeste (Cascavel) e a reunião do Comitê 

para o dia 16/08. Passar o contato da Gráfica ao Sr. Ivanor. 

Foi comentado também sobre a elaboração do Banner, o Sr. Ivanor do SINDUSCON PR comentou 

que repassará ao Comitê, o modelo utilizado por Minas Gerais até 21 de julho. Além deste modelo, há duas 

possibilidades, o primeiro seria a utilização de um banner elaborado pelos alunos do SENAI, disponível no 

link: http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2665. E a segunda opção seria a elaboração junto à 

CEPPA de Maringá, o qual o Sr. João Batista do SINDUSCON Noroeste fará contato novamente. 

Outro assunto abordado na reunião, foi a respeito do projeto “Dia do Desafio”. O Paulo 

representante da FIEP comentou sobre a possibilidade de alterar o nome, pois já existe outro projeto sobre 

esportes e pode vir a dar alguma confusão. E falou também que através do INPAR pode-se conseguir alguns 

apoios na realização do evento. 

O Sr. Ivanor realizará uma reunião nesta semana, até sexta-feira 14/07 com o Diretor do 

Carrefour/PR para avaliar o interesse do supermercado na participação do projeto. Após esta conversa, será 

feita outra reunião com supermercado e os demais parceiros para assinar os termos de cooperação. 

O SINDUSCON PR fará contato com a ABRAFATI, USIPAR/OK AMBIENTAL para alinhar a parceria na 

coleta dos resíduos: borra de tinta, madeira e entulho. O SENAI fará contato com SIMOV, ABINEE, SINQFAR, 

SINDITEXTIL e Prefeitura Municipal de Curitiba/SMMA para alinhar a parceria na coleta dos resíduos: 

móveis, pilhas, baterias, medicamentos e tecidos de maneira geral. Os demais SINDUSCON’s (Cascavel, 

Londrina e Maringá) deverão repassar ao SENAI o nome e contato da Cooperativa do Município que poderá 

receber os resíduos recicláveis (papel, papelão, plástico, latas de tintas (sem a borra), metal, 

eletroeletrônicos, óleo de fritura, isopor, etc.). Lembrando que como o evento será realizado no mesmo dia 

em quatro municípios, os parceiros deverão disponibilizar pessoas responsáveis para o recebimento dos 

resíduos. 

O evento será realizado no dia 28 de outubro nos quatro municípios da base do SINDUSCON. Em 

Curitiba será realizado no supermercado Carrefour. Os demais sindicatos deverão avaliar o local para 

realização do evento. 

Validar com o supermercado o incentivo de um desconto ou algo similar, para que seja mais atrativo 

aos clientes. Johnny e SENAI verificarão se a emissora de TV RPC poderiam anunciar no jornal o projeto “dia 

do desafio”. 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2665
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O SINDILOUÇA que participou da reunião, mostrou interesse em ser parceiro do projeto e ficará 

responsável por recolher toda a louça/cerâmica entregue no dia. Irá verificar se consegue atender as quatro 

(4) regiões do SINDUSCON – Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. 

Ainda sobre o “dia do desafio”, Ivanor utilizará o banner do ano passado (2016) e com parceria com 

a USIPAR elaborará camisetas com a logo do projeto, para distribuir a todos que estiverem envolvidos no 

dia, em Curitiba. Porém ele repassará aos demais SINDUSCON’s para que possam fazer as camisetas 

também. 

O projeto será encaminhado via e-mail ao Comitê, e todos devem avaliar até 21/07 para que o SENAI 

faça o contato com os parceiros e alinhe todas as ações. 

Outro item da pauta, foi o “Selo de Reciclagem”, a ATA com o Ofício da SEMA será encaminhado 

aos participantes do CG. O IST de Ponta Grossa está alinhando a criação do mesmo com o SENAI Londrina e 

o SINDUSCON Norte. Em resumo as ações solicitadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente foram; 1) 

SINDUSCON fornecer o selo de reciclagem às construtoras que repassarem informações como volume, tipo 

de material, peso, transportador e reciclador ou aterro (MTR), 2) Cada SINDUSCON solicitar à USINA do 

município os volumes recebidos em 2016 das construtoras, 3) SENAI visitar grandes construtoras e levantar 

o volume de 2017, sendo 6 em Curitiba, 4 em Londrina, 4 em Maringá e 4 em Cascavel. 

O Sr. João do SINDUSCON Maringá comentou em reunião que já possuem o “prêmio SINDUSCON” 

que é muito similar à um Selo. O mesmo será encaminhado ao CG para que todos tenham conhecimento. 

Com relação ao ofício que seria encaminhado às Prefeituras, o mesmo não será mais realizado por 

enquanto, será aguardado a elaboração do Plano estadual de Resíduos Sólidos. 

Foi solicitado no comitê, que o SENAI encaminhe um ofício ao R20 pedindo apoio com informações 

sobre os locais indicados para destinação dos resíduos, e caso não houver, pedir que eles informem 

posteriormente quando existir. 

O memorando de cooperação ainda não foi assinado, o Sr. Ivanor deverá atualizar o documento até 

21/07. Não se tem mais prazo para o mesmo. 

Os volumes de resíduos deverão ser solicitados às USINAS dos municípios, pelo SINDUSCON. Sr. 

Ivanor já solicitou e está aguardando. O prazo é até final do mês de julho. 

Outra informação importante, refere-se aos ensaios realizados com o material reciclado, pela 

USINA. O SINDUSCON PR enviará até 28/07 ao CG.  

Os termos de cooperação com os gesseiros já foram assinados pelas empresas localizadas em 

Curitiba e RM, neste momento cabe a cada sindicato preencher com os seus dados corretamente e assinar. 

Assim que o mesmo estiver assinado, deve ser enviado ao SENAI a cópia original, para que o mesmo seja 

assinado novamente pelos gesseiros. Apenas da empresa “Agespar” deverá ser preenchido pelos 4 

sindicatos. 
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Do setor de Minerais não Metálicos, apenas 3 sindicatos apresentaram interesse em participar do 

CG da Construção Civil (SINDILOUÇA, SINDIMINERAIS e SINDICAL). Sendo assim, o SENAI elaborará uma 

proposta para a consultoria, porém dentro do CG da Construção Civil. Fazer uma reunião com o setor para 

apresentar a proposta até 28/07. 

Já com relação ao folder, os sindicatos presentes solicitaram duas alterações: 1) Inserir o site da 

FIEP (www.fiepr.org.br/logisticareversa) e; 2) inserir os logos nas suas formatações originais, sendo assim, 

aumentar a faixa branca localizada na capa. 

 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

SENAI:  

 Enviar ofício à ABPC pelo CG com a solicitação de indicação de locais de descarte do saco de cimento, 

pedir prazo, caso não indiquem, repassar ao Ministério Público, até 28/07; 

 Realizar visita para homologação das empresas: CooperVidro e Dinâmica Eco Solution; 

 Verificar junto às cooperativas, locais que aceitem o saco de cimento, até 28/07; 

 Homologar empresas novas indicadas pelos sindicatos, até 04/08; 

 Agendar reunião com o IAP para reforçar a necessidade do apoio no CG, se possível semana do dia 

24/07; 

 Repassar ao Sr. Ivanor o contato da Gráfica para impressão do folder até 18/07; 

 Atualizar lista de empresas recicladoras, via observatórios, até 28/07; 

 Falar com alguns possíveis parceiros para apoio no “dia do desafio”: SIMOV para coleta de móveis, 

ABINEE para coleta de pilhas e baterias, SINQFAR para coleta de medicamentos, Prefeitura/SMMA 

para apoio e SINDITEXTIL/SINDICOURO para coleta de resíduos têxteis. Lembrando que a 

parceria/apoio é para os 4 municípios com bases do SINDUSCON. Prazo até 04/08; 

 Validar em reunião no Carrefour a possibilidade de um incentivo com vale compras/desconto no 

supermercado, ou outras opções. Aguardar data do SINDUSCON PR; 

 Verificar com o Johnny a parceria da RPC, até 04/08; 

 Enviar ATA e Ofício da SEMA sobre o selo de reciclagem, até 19/07; 

 Visitar 6 construtoras em Curitiba, 4 em Londrina, 4 em Maringá e 4 em Cascavel, ao decorrer do 

ano; 

 Elaborar ofício para o R20 solicitando apoio sobre os locais indicados para destino dos resíduos, até 

04/08; 

 Encaminhar aos gesseiros o termo com gesseiros preenchido e assinado pelo sindicato até 04/08; 

http://www.fiepr.org.br/logisticareversa
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 Elaborar proposta para o setor MNM para consultoria dentro do CG da Construção Civil, até 28/07. 

Agendar reunião com os mesmos para apresentação; 

 Solicitar alterações no folder (inserir logos originais e site da FIEP). 

 

SINDILOUÇA:  

 Verificar se consegue atender os 4 municípios no recolhimento de louça/cerâmica no “dia do 

desafio” que será realizado 28/10. 

 

FIEP:  

 Atualizar o orçamento com a gráfica para 2000 folder do SINDUSCON, solicitar orçamento com papel 

couchê e reciclado. Alinhar com o Sr. Ivanor se é possível a impressão de mais alguns folders que 

ficarão no sistema. Prazo até 21/07; 

 Dar apoio ao CG, via INPAR, para o “dia do desafio”. 

 

SINDUSCON’S:  

 Repassar ao SENAI o nome e contato das empresas que precisam ser homologadas, até 24/07; 

 Realizar a impressão dos folders via SINDUSCON PR, os demais sindicatos deverão devolver o valor 

dos custos, até 04/08; 

 Repassar ao SENAI detalhes da conversa com a rede de supermercados Carrefour para alinhar o “dia 

do desafio”, até 19/07; 

 SINDUSCON PR falar com alguns parceiros para alinhar a parceria no “dia do desafio”: ABRAFATI 

para coleta de tinta, USIPAR e OK Ambiental para coleta de entulhos e madeira, Caliça para coleta 

do gesso. Lembrando que a parceria/apoio é para os 4 municípios com bases do SINDUSCON. Prazo 

até 04/08;  

 Demais SINDUSCON’S (Londrina, Cascavel e Maringá) falar com os parceiros para os resíduos: gesso, 

madeira, óleo de fritura, material eletroeletrônico, recicláveis (papel, plástico, metal, embalagem 

longa vida, isopor, lata de tinta limpa) dando prioridade para cooperativa de catadores e material 

de demolição (entulho). Prazo até 04/08; 

 Após todos os contatos realizados, deverão enviar ao SENAI até dia 07/08 para formatação do 

projeto “dia do desafio”; 

 SINDUSCON PR repassar aos demais sindicatos o logo que será utilizado nas camisetas no “dia do 

desafio”; 

 Repassar ao SENAI as construtoras/obras em andamento para que as mesmas sejam visitadas e 

assim levantado o volume de resíduos, até 11/08; 
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 SINDUSCON Maringá repassar ao Comitê, maiores informações do “prêmio SINDUSCON” até 04/08; 

 Sr. Ivanor repassar até 21/07 ao CG o banner utilizado pelo SINDUSCON MG; 

 Sr. João de Maringá deverá validar e verificar possibilidade de parceria na criação do banner com a 

CEPPA, até 28/07; 

 Todos deverão definir qual modelo de Banner deverá ser utilizado (MG, CEPPA ou SENAI) até 04/08; 

 Memorando de cooperação, Sr. Ivanor confirmar até 21/07; 

 Solicitar às USINAS os volumes recebidos de construtoras no ano de 2016, prazo máximo até 31/07; 

 Sr. Ivanor enviará os ensaios da Usina com material reciclado até 28/07; 

 Sr. Ivanor preencher termo de gesseiro com os dados do SINDUSCON PR para as empresas: Caliça e 

Recgesso até 28/07; 

 Todos devem preencher o termo de gesseiro da empresa Agespar até 28/07. 

 

Sendo assim, a data da próxima reunião será 16 de agosto de 2017 em Cascavel, e a palestra para 

lançamento do folder no dia 15/08. 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações descritas no 

presente documento. 

 

Atenciosamente, 

Eng.ª Franciele de Freitas. 

 

 


