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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 14ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil 

Data: 24 de outubro de 2017 

Local: SENAI – CIC 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 24 de outubro de 2017 foi realizada a décima quarta reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Construção Civil, junto ao SENAI CIC - Curitiba, durante a manhã.  

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

representante do SENAI, conforme lista de presença. 

Leitura dos Encaminhamentos da ATA   

O “Dia do Desafio Ambiental” já está alinhado com parceiros, porém ainda não houve tratativa para 

o resíduo “borra de tinta”, o qual ainda está em negociação. O comitê definiu que o próximo já deve 

acontecer no início de 2018, com meta de realizar em todas as bases (Londrina, Maringá, Cascavel e 

Curitiba). 

Com relação ao saco de cimento, já foi alinhado com o Sr. Alexsander da ABCP em parceria com a 

Itambé, porém as demais cimenteiras do PR mostraram interesse em receber este resíduo. O próximo passo 

é estabelecer um termo de parceria entre cimenteiras, ABCP, USIPAR e Comitê Gestor da Construção Civil. 

Nesta reunião para assinatura do termo, o SENAI e a SEMA devem participar. O Piloto será realizado durante 

90 dias, as construtoras devem segregar os sacos de cimento na própria obra e encaminhar para a USIPAR, 

que receberá os mesmos e destinará para co-processamento nas cimenteiras. Após o piloto, será realizada 

uma avaliação e possível realização nas demais bases dos sindicatos. 

O Sr. Ivanor comentou também sobre a possibilidade da prefeitura de Curitiba estabelecer pontos 

de entrega voluntária (PEV) para os sacos de cimento. O mesmo está em tratativa ainda. Comentou também 

sobre os termos que já possuem com as Usinas de Reciclagem de RCC para trabalharem com preços 

diferenciados para os associados que destinam às mesmas. Este termo será encaminhado ao SENAI para 

inserir no relatório de Logística Reversa. 

O próximo encaminhamento foi a respeito da indicação das construtoras pelos sindicatos, para que 

o SENAI possa visitar e realizar o levantamento dos volumes gerados em obras. Porém, ficou faltando do 

SINDUSCON: Curitiba, Londrina e Maringá. O prazo é até 03/11. 
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Uma sugestão para as próximas reuniões é trazer os Coordenadores dos cursos de Eng. Civil ou 

cursos similares das Universidades, para que o Comitê possa acompanhar pesquisas, ensaios de agregados, 

entre outras ações. O Sr. Bruni da SEMA indicou a Professora Sueli Rufini da UEL (43) 99182-9397. 

Os termos com os gesseiros ainda não foram assinados, o SINDUSCON Londrina comentou que está 

no jurídico e estão realizando algumas modificações. O SINDUSCON PR vai realizar também algumas 

alterações e retirar os valores das caçambas e sim deixar o desconto que será fornecido ao associado que 

realizar a segregação corretamente. O mesmo também deve ser inserido no relatório e o SENAI precisa até 

08/11. 

Outro item abordado foi em relação ao banner, foi definido que será utilizado o modelo criado pelo 

curso do SENAI (http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2665). Sendo assim, será solicitada a arte 

aberta para o marketing do SINDUSCON realizar algumas alterações e aplicar nos canteiros das obras das 

construtoras associadas. 

Foi solicitado também que o site da FIEP fosse atualizado com todas as informações recentes do 

Comitê de LR da Construção Civil. Se possível até 10/11. 

Com relação ao Selo Verde, o Júlio de Londrina informou que está tratando com a Silvana do SENAI 

Londrina e em parceria com as usinas. Objetivo é dar o desconto para as associadas que possuírem o mesmo. 

Até a próxima reunião, dar um retorno. 

Quanto aos agregados, o SINDUSCON está alinhando com a usina para fazer um produto 

homogêneo e então realizar um ensaio/laudo para obter a informação correta da sua aplicação, exemplos: 

pavers, piso, etc. Após os resultados destes ensaios, o SINDUSCON divulgará e tentará uma possível parceria 

com prefeituras para utilização destes agregados. Os laudos já encaminhados pelo SINDUSCON Cascavel 

serão enviados ao Comitê para conhecimento. 

Os volumes dos resíduos processados pelas usinas, foi repassado ao SENAI apenas pelo SINDUSCON 

Cascavel, os demais devem encaminhar até 06/11. Com todos os volumes levantados, deverá ser realizado 

um comparativo das quantidades que vem do setor formal e do setor informal. 

Planejamento Estratégico: alterar que a disseminação do folder será feita em Curitiba, Londrina e 

Maringá no ano de 2018, com objetivo de apresentar o conteúdo do folder, cases, ações de Logística 

Reversa, e demais informações pertinentes. Inserir a elaboração de um projeto de área de transbordo (ATT) 

com intuito de obter financiamento quando houver editais de lançamento. Divulgar o projeto através do 

R20. Inserir o projeto piloto do “saco de cimento”. 

  

 

  

 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2665
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Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

SENAI:  

 Solicitar o Banner com arte aberta para que o SINDUSCON PR faça as devidas alterações, até 

03/11/17; 

 Encaminhar os laudos dos agregados, recebidos de Cascavel, para o Comitê, até 03/11/17; 

 Realizar as devidas alterações no Planejamento estratégico e encaminhar ao Comitê, até 03/11/17; 

 Levar os folders de logística reversa para Maringá (06/11/17); 

 

FIEP:  

 Atualizar o site da logística reversa: www.fiepr.org.br/logisticareversa com todas as informações do 

Comitê, até 08/11/17; 

 Interface com a Secretaria de Transportes, quanto à possibilidade de isenção de pedágio para 

transporte de resíduos dentro do Estado do PR; 

 

SINDUSCON’S:  

 Viabilizar para o começo de 2018 (Março) a realização de mais um “Dia do Desafio Ambiental”, se 

possível nas bases do sindicato (Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba); 

 Estabelecer o termo de parceria com ABCP, USIPAR e Cimenteiras para o co-processamento de 

“sacos de cimento”. Realizar uma reunião e envolver o SENAI e SEMA, até 17/11/17; 

 Encaminhar ao SENAI os termos de parceria já assinados entre SINDUSCON e USIPAR, SINDUSCON 

e CALIÇA para serem inseridos no relatório, até 24/11/17; 

 Repassar ao SENAI a indicação de pelo menos 3 construtoras, para o levantamento de volumes 

(MTR/PGRCC), Londrina, Maringá e Curitiba, até 03/11/17; 

 Encaminhar ao SENAI os termos com os Gesseiros assinados, Londrina com Agespar, Curitiba com 

Agespar e Recgesso, Maringá com Agespar e Dinâmica EcoSolution e Cascavel com Agespar, até 

08/11/17; 

 Assim que receber a arte (aberta) do banner, realizar as devidas alterações para divulgação junto às 

construtoras; 

 Iniciar as tratativas com as usinas de reciclagem de Resíduos da Construção Civil, para realização de 

um produto homogêneo e realizar o laudo do mesmo, para posteriormente divulgar para as 

prefeituras qual é a sua aplicabilidade; 

http://www.fiepr.org.br/logisticareversa
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 Repassar ao SENAI os volumes processados pelas usinas localizadas nas bases dos sindicatos 

(Londrina, Maringá e Curitiba), até 07/11/17. 

 

SINDUSCON LONDRINA 

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

08/11/17. 

 

SINDUSCON MARINGÁ 

  Convidar a Profª Sueli Rufini (43) 991829397 e demais coordenadores de universidades na área da 

construção civil para participarem da reunião do dia 08/11, até 03/11/17. 

 

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

 

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

presente documento. 

Atenciosamente, 

Engª Franciele T. Terán de Freitas. 

 

 


