
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 25/02/2015 

 

Em 25 de Fevereiro de 2015, na ALMACO - SP/ SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 
Associação – com a presença do do Presidente: Gilmar Lima – MVC e dos Conselheiros Gestores:  Edoardo 

Daelli – Royal Polímeros, Ruy Toledo – MVC, Christian Andrade – Fibermaq, Jorge Braescher – Edra 

Equipamentos, Carlos Alberto Samartine - Elekeiroz, Giorgio Solinas – Texiglass, Roberto Di Cessa 

Iacovella, Rafael Di Cessa Iacovella – Redelease, Sandro Leonhardt – Lord, Marcelo Bianchini – Chem-

Trend, Felipe Rengifo – Novapol/Novascott. Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação. Erika 
Bernardino – Gerente de Marketing e o Gerente Executivo: Paulo Camatta. 
  
Ausências Justificadas: 1º Vice Presidente: Fenelon Chaves, 2º Vice-Presidente: Sérgio Falcão – Owens 
Corning e Conselheiro Gestor: Carlos Zillig – Piatex, José Carlos Moroni – Morquímica, André Oliveira – 

Reichhold, Fábio Sanches - Ashland, Marino Baldocchi – CPIC, Sérgio Mastrorosa – Clariquímica, Kazuo 

Inumaru e Aldo Souza – Tecnofibras. 

 
ASSUNTOS DISCUTIDOS 
 

 

Erika Bernardino início à reunião apresentando a editora que lançara o livro sobre os 34 anos da ALMACO. 

  

Patricia Miranda, Editora BB, apresentou alguns projetos e mais  informações sobre a editora. Foi 

apresentada a proposta de conteúdo, de patrocínio  do Livro 34 anos da ALMACO e a pré capa para 

conhecimento dos presentes.  
 

E em seguida Sr. Gilmar Lima apresentou o presidente da Plastech Brasil, Sr. Orlando Marin e agradeceu 

o apoio que o sindicato vem dando para a  ALMACO.  

Em seguida o presidente da Plastech apresentou o cronograma de atividades da Plastech Brasil , bem 
como,  a importância da feira para as novas tecnologias no segmento do plástico, borracha e compósitos. 

A feira será realizada no período de 25 à 28 de agosto de 2015 em Caxias do Sul/RS. 

 

Gilmar Lima solicitou a divulgação para fazer trabalho em conjunto, sugeriu fazermos a mini compocity. 
 

Gilmar Lima apresentou a pauta a ser discutida.  
 

 
1 – Demonstrativo Financeiro 
 

1.1 – Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de janeiro de 2015 sendo aprovado por todos os 
presentes, o mês de janeiro foi um mês positivo devido à entrada de recusos do programa de Logística 

Reversa. 
 

1.2 – Apresentado o estoque de Livros da Associação e uma planilha comparativa de associados ALMACO 
de Abril de 2008 a Fevereiro de 2015. Gilmar sugeriu fazer uma mega promoção na Compocity para 

queimar o estoque de livros. 

 

1.3 – Apresentada a relação das empresas que solicitaram descredenciamento. 
 

 

2 - Cronograma das Ações ALMACO 2015 
 

2.1 – Apresentado o cronograma dos eventos ALMACO 2015 com as cotas de patrocínio, datas sugeridas 

e locais. 



 
 

 

 

 

AÇÕES DATA 

COTA DE 

PATROCÍNIO 

Encontro regional Brasília / DF  A definir R$10.000,00 

Seminário sobre gestão, inovação e mercado em 

Porto Alegre / RS  29 de abril de 2015 R$ 5.000,00 

Encontro Regional em São Paulo / SP – 
Prensagem a Quente (SMC) 28 de maio de 2015 R$ 5.000,00 

Encontro Regional em Salvador / BA – 

RTM/INFUSÃO suas variações e  aplicações 15 de julho de 2015 R$ 5.000,00 

Encontro Regional ALMACO em Caxias do Sul/ RS 

– Pultrusão e Laminação continua suas aplicações 
e tendências  

26 de agosto de 
2015 R$ 5.000,00 

Perfil do mercado de compósitos (dados 

mercadológicos, cases de sucesso e tendências) - 

2015 março de 2016 R$ 10.000,00 

Evento Top of Mind 2015 

05 de novembro de 

2015 

Cota DIAMANTE – 

R$ 100.000,00 
Cota OURO – 

R$ 50.000,00 

Cota PRATA  - 

R$ 15.000,00 

COMPOCITY 2015 - Expo Transamérica  
04 a 07 de 

novembro de 2015  

 

2.2 – Erika Bernardino informou aos presentes que o evento de Brasília acontecerá no primeiro semestre 
de 2015. Não temos a data definida em virtude da situação do governo neste momento. Estamos no 

aguardo da decisão dos órgãos governamentais para definirmos a melhor data para este evento. 

 

2.3 – O próximo Encontro Regional ALMACO será em Porto Alegre/RS no dia 29 de abril. Apresentada 
agenda sugestão  e local para conhecinento dos presentes.  

 

  

Seminário sobre gestão, inovação e mercado em Porto Alegre / RS  - 

29 de abril de 2015   

HORARIO TEMA PALESTRANTE 

13h Credenciamento   

13h30 Logística Reversa uma realidade Paulo Camatta - Almaco 

14h RTM SKIN uma nova alternativa para segmento de transporte e eólico Renan Holzmann - MVC  

14h30 Tendências da Prensagem a quente (SMC) no Brasil  

Reginaldo Murari - F.B. 

Mix 

15h - 15h30 Coffee Break    

15h30 Cenário Econômico Brasileiro: Hoje e para os próximos anos 
Oscar André Frank Junior 
- FIERGS 

16h 

Debate aberto sobre o Cenário Atual – Econômico, Tecnológico, Tendências, 

Materiais e Inovação 

Fernando Lima Viana - 

Mediador 

17h Encerramento   

 



 
 

 

 

2.4 – O evento acontecerá dentro da Fiergs na sala Plenário Mercosul 

 

 
4 – Perfil da Indústria Brasileira – JEC 2015 

 

4.1 – Erika Bernardino apresentou o Perfil da Indústria Brasileira que será lançado na JEC em março/2015 

com seu novo layout. Informado aos presentes que todos os associados irão receber um exemplar. 

 
 

5 – Pós-Graduação em Compósitos 

 

5.1 – Gilmar Lima informou que a pós-graduação em Compósitos 2015 de Sâo Paulo e Caxias do Sul 
iniciará somente no 2º semestre, devido à quantidade de números de inscritos. 

 

 

6 – Programa de Logística Reversa 
 

6.1 – Paulo Camatta apresentou as ações que foram tomadas na última reunião do Programa de Logística 

Reversa, são elas: 

 
• Aprovada por unanimidade a contratação do Consultor Marco Antônio Simon – Consultoria Simon. 

 

• O Edital trata apenas de produtos “Pós Consumo”, portanto as Empresas participantes não tem a 

obrigatoriedade de ter o sistema de Logística Reversa implementado; 

 
• O Plano a ser elaborado pode contemplar somente compósitos (fibra de vidro) sem a necessidade 

de atender os demais materiais do mesmo item do Edital; 

 
 

• Nosso trabalho pode e deve ser segmentado e os produtos atendidos pode ser ampliado com o 
tempo. Ex.: inicialmente tratar apenas de produtos da construção civil e automotivo; 

 

• O Coprocessamento (geração de energia) pode ser utilizado como destinação sem nenhum 

problema. 

 
• Temos que definir um parceiro de logística reversa devidamente credenciado para a realização do 

trabalho. 

 

• Este parceiro deve fazer a coleta, seleção, processamento e destinação que não seja aterro 
(transformar o material em matéria-prima, produto para reutilização ou coprocessamento). 

 

6.2 – Paulo apresentou a proposta de pagamento e rateio da 1ª Etapa deste programa  

 
Proposta ALMACO de rateio: 

 

• Cotas de participação no valor unitário de R$ 4.000,00 

 
Formas de pagamento: 

 

• Adesão em janeiro: 4 parcelas de Janeiro a Abril 



 
 

 

• Adesão em Fevereiro: 2 parcelas de Fevereiro a Março 

• Adesão a partir de Março: a vista 

 

 
6.3 – Paulo informou aos presentes que o foco da 1º etapa é o mercado de construção civil e automotivo, 

mas que o plano é atender a todo o mercado de compósitos de acordo com a evolução gradativa do 

programa. 

 

6.4 – Paulo demonstrou a apresentação que será realizada em Curitiba nesta semana ao novo 
Coordenador do SEMA do Governo do Paraná. Gilmar sugeriu encaminhar para todos os associados às 

informações, pois somos os pioneiros do programa e isso deve ser explorado. 

 

6.5 – Paulo informou às empresas que aderiram ao rateio: 
 

- Ashland; 

- Jushi; 

- Lord; 
- Marcopolo; 

- Mascarello; 

- MVC Soluções em Plásticos; 

- Morquímica; 
- Neobus; 

- O-Tek; 

- Owens Corning; 

- Reichhold; 

- Royal Química; 
- Tecnofibras 

 

6.7 – Edoardo Daelli sugeriu fazer uma material didático sobre o programa, para que seja encaminhado 

aos associados. 
 

 

6.8 – Apresentado as opções de logo para o programa, sendo aprovado à opção um. 

 

 
 

 
6.9 – Paulo finalizou informando que nesta semana está sendo realizada a visita em Curitiba às três 

Empresas de logística reversa que apresentaram suas propostas e também será realizada uma reunião na 

Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Paraná - SEMA para apresentação do trabalho realizado pela 

ALMACO até este momento. 
 

 



 
 

 

7 – Compocity 2015 

 

7.1 – Apresentado aos presentes os benefícios de cada cota de patrocínio da Compocity. 

 
7.2 – Erika apresentou aos presentes a home do hotsite sobre a Compocity que estará no ar até dia 

06/03. Informou também que em primeiro momento faremos o hotsite em inglês e português e que em 

breve estará no ar a versão em espanhol 

 

7.3 – Gilmar solicitou que a Compocity seja divulgada nas Universidades. 
 

7.4 - Paulo Camatta informou que a Universidade de Colômbia entrou em contato com a ALMACO para 

participação/visita na Compocity. 

 
7.5 – Erika informou que a Compocity contará com várias áreas para exemplificar a versatilidade dos 

compósitos.  Veja abaixo:  

 

 Faremos coquetéis no deck de compósitos para públicos formados por profissionais de diferentes 
segmentos de mercado e representantes de órgãos governamentais;  

 Participação de órgãos governamentais e institutos especificadores; 

 Seminário Internacional sobre Compósitos e Gestão; 

 Na praça da cidade haverá diversas atrações, como bandas, mágicos e show cômico; 
 Teremos uma fábrica com vários processos moldando produtos reais, além de uma usina de 

reciclagem em operação; 

 O prêmio Top of Mind 2015 acontecerá dentro da cidade. 

 

7.6– Apresentado os patrocinadores da Compocity. 
 

 

 
 

 

7.7 – Gilmar ressaltou que após a JEC devemos ter muitos estrangeiros interessados nas principais cotas 
da Compocity. 

 

 

8 – Outros 

 
8.1 – Apresentado o novo layout do JEC NEWS. 



 
 

 

 

Gilmar Lima agradeceu a presença de todos. A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 25 de 

março em São Paulo 

 
 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. 

 

 


