
 

 
Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000 Pág.1 de 7 

 

ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 13ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil 

Data: 16 de agosto de 2017 

Local: SENAI – Cascavel 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 16 de agosto de 2017 foi realizada a décima terceira reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Construção Civil, junto ao SENAI de Cascavel, durante o dia todo.  

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

Cascavel e representante do SENAI, conforme lista de presença. 

O Sr. Hugo Molina (gerente do SENAI) e Sr. João Luiz Broch (presidente Sinduscon Oeste) fizeram a 

abertura da reunião salientando a importância na busca de processos e soluções que gerem menos resíduos 

nas obras, onde a integração entre o Sinduscon e o Sistema FIEP são essenciais. 

SENAI justificou a ausência do Sinduscon PR e da FIEP e iniciou as atividades com a leitura da pauta 

para a reunião, salientando que a visita junto à empresa Future não seria realizada, em virtude das chuvas, 

todavia, maior tempo foi dado para a apresentação da empresa durante a reunião. 

 

Apresentação da FUTURE  

O Sr. Robson (diretor da Future) discorreu sobre o cenário das usinas de processamento de RCC na 

região de Cascavel, números ref. a reciclagem, custos e dificuldades do setor, em especial quanto à falta de 

participação das Prefeituras na absorção dos produtos agregados. Foi apresentado um comparativo entre 

diversas usinas de RCC, onde a Future apresenta valores mais competitivos.  

Cascavel tem 16 empresas transportadoras (caçambeiros), mas devido à falta de fiscalização por 

parte do órgão ambiental, boa parte dos resíduos de RCC ainda é destinada inadequadamente. A empresa 

dispõe de um “banco de terra”, onde o gerador fica com um crédito do mesmo material quando do envio 

de solo para a Usina. 

O Sinduscon Londrina sugeriu que a empresa participasse do Conselho de Meio Ambiente de 

Cascavel a fim de discutir em conjunto com Órgãos Ambientais e MP quanto à correta destinação de RCC. 

Abaixo, principais assuntos abordados na apresentação da Future: 

 Existência de um selo voltado à reciclagem de RCC; 

 Jazidas de saibro foram mapeadas e o agregado de RCC pode substituir com menor custo 

(extração e transporte) para cascalhar estradas; 
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 O valor do agregado corresponde à 50% do material virgem; 

 Conseguem absorver e reciclar toda sacaria de cimento que chega à usina; 

 

O comitê fez algumas considerações e possíveis encaminhamentos ref. Future: 

 Possibilidade de criar um prêmio em conjunto com o SENAI, Universidade e Sinduscon Cascavel 

ref. gestão de RCC/logística reversa; 

 Oportunizar apresentações da empresa junto aos eventos do setor, divulgando boas práticas 

na gestão de RCC (exemplo: reuniões do R20, Seminário Nacional de Logística Reversa, CBIC, 

entre outros); 

 O SENAI poderia ser parceiro na elaboração dos ensaios laboratoriais que ainda faltam para o 

setor, destacando o SENAI IST de Construção Civil (P. Grossa); 

 O comitê de LR em conjunto com o Robson/Future poderiam auxiliar na sugestão e formulação 

de novas normativas que regem o setor; 

 

Outros assuntos: 

ABCP: decidido que o comitê aguardará pronunciamento dos mesmos até 31/08/17. Após este 

prazo, repassar a negativa para a SEMA. Ainda no tocante ao saco de cimento, o comitê manifestou que os 

próprios caminhões que distribuem o cimento poderiam fazer o frete de retorno com os sacos de cimento. 

Outra opção seria utilizar o transporte férreo. Contudo, precisamos da participação e compromisso da ABCP. 

Selo Verde/Prêmio: Segundo o Sr. Júlio (Londrina), o Consema não acatou a ideia do selo verde, por 

ser somente da construção civil. Neste sentido o Sr. Júlio continuará as tratativas com o SENAI LNA, 

independente do Consema e dará um feedback ao comitê até a próxima reunião.  

O Sinduscon Maringá já possui 2 selos similares e repassará maiores informações ao comitê até final 

do mês vigente. A ideia é buscar unificar e padronizar ao máximo, evitando número excessivo de selos e 

certificados.  

Continuidade na consultoria SENAI: Segundo os Sinduscon’s, a CBIC terá redução no orçamento 

para 2018, afetando a parceria. Todavia, os sindicatos foram unânimes no sentido de iniciar as tratativas 

para nova contratação do SENAI, na continuidade dos serviços. 

Termo de parceria com gesseiros: Ainda está no setor jurídico dos Sindicatos, até o momento não 

foram assinados/lavrados os termos; 

Dia do Desafio: Com exceção de Curitiba, nas demais regiões houve pouco avanço nas tratativas 

para o evento. Neste sentido, o SENAI apresentou o status do projeto de Curitiba, a realizar-se junto ao 

Carrefour Parolin, conforme segue: 
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 Reunião realizada com o Carrefour, já aprovada a parceria; quanto ao local, será agendada nova 

reunião envolvendo demais parceiros e na ocasião serão definidos os detalhes (espaço, área 

aberta/coberta, área de manobra, etc.); 

 SENAI efetuou contatos com os potenciais parceiros: 

- Simov: Não obtido retorno; 

- Sinpacel: Será parceira; 

- Sinqfar: Em Curitiba está confirmado, vão colocar um responsável, caixas, coletar e destinar; 

em Cascavel eles vão contar com o apoio da Prati-Donaduzzi, precisam de um farmacêutico no 

local do evento, então a empresa vai disponibilizar, assim como também a caixa para 

recolhimento; Em Londrina e Maringá a Juvita está na negociação com o parceiro (Sandoz). Hoje 

essa empresa não está na LR, porém teve interesse e vai fazer o possível para participar, o 

destino será com a Serquip; 

- Sindilouça: Célia está aguardando o aval da presidencia do Sindicato; 

- SMMA: Serão parceiros. Será agendada reunião com o Diretor de Limpeza Pública; 

- ABINEE: Aguardando retorno da equipe de SP; 

- INPAR, IAP, Setor Têxtil: Aguardando retorno; 

Na sequência, o SENAI estará validando com o comitê as formas/valores de parcerias a serem 

apresentadas aos parceiros. 

SENAI ressaltou a necessidade de cada Sindicato evoluir com o plano de ação, obedecendo os 

prazos, sob pena de não haver tempo hábil para a realização do evento nas quatro regiões. Além disso, o 

SENAI encaminhará modelo simplificado de termo de parceria aos Sinduscon’s.  

 

Banner: Maringá está discutindo com a CEPPA, quanto à utilização do banner deles, porém, ainda não 

definido. Aguardar contatos do Sr. Ivanor quanto ao modelo de MG. 
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Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

SENAI:  

 Repassar projetos atualizados do “Dia do Desafio”, resultados da versão anterior/fotos aos 

Sinduscon’s, até 21/08/17; 

 Repassar contato do Carrefour para Julio (Londrina) a fim de verificar possibilidade de parceria para 

o “Dia do Desafio”; 

 Aguardar pronunciamento da ABCP até 31/08; após este prazo, repassar para a SEMA; 

 Enviar modelo de convite para Sinduscon’s ref. visitas junto às construtoras, até 21/08; 

 Encaminhar modelo simplificado de termo de parceria para o Dia do Desafio aos Sinduscon’s até 

23/08; 

 Verificar com SEMA quanto à parceria para o recebimento de lâmpadas (Dia do Desafio), face 

dificuldades do setor; 

 

SINDUSCON’S:  

 Repassar ao SENAI na próxima reunião, o nome e contato das empresas que precisam ser 

homologadas; 

 Repassar os termos de parcerias com os gesseiros devidamente assinados, até 19/10/17; 

 Definir qual modelo de banner a ser utilizado (CEPPA, MG ou SENAI), até 15/09/17; 

 Definir e repassar ao SENAI o local, definição de parcerias para o Dia do Desafio, até 11/09/17; 

 

SINDUSCON CASCAVEL 

 Vanessa repassará laudos/ensaios dos agregados de RCC ref. Future, até 21/08/17; 

 

SINDUSCON LONDRINA 

 Continuar as tratativas ref. selo verde com o SENAI Londrina  e dar um feedback ao comitê até 

19/10/17;  

SINDUSCON MARINGÁ 

  Repassar maiores informações sobre o “Prêmio Sinduscon” até 31/08/17; 

 Repassar maiores informações ref. parceria com a CEPPA na obtenção do banner até 31/08/17; 
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Tendo em vista o Seminário de LR (Curitiba, 18/10/17), optou-se pelo agendamento da próxima 

reunião do Comitê para 19/10/17 em Curitiba, possibilitando a participação do comitê no referido 

evento. Na ocasião será focado o planejamento do “Dia do Desafio”. 

A última reunião realizar-se-á no dia 08/11/17 em Maringá. 

 

Sr. Elcio enfatizou importância de focar ações práticas e o cumprimento dos prazos, para que 

tenhamos efetividade nas ações de logística reversa do setor. 

 

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

presente documento. 

 

Atenciosamente, 

Msc. Elcio Herbst. 

 

 


