
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 28/01/2016 

  
Em 28 de janeiro de 2016, na ALMACO - SP/ SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 

Associação – com a presença do 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão – Owens Corning, do 2º Vice-

Presidente: Sandro Lenhoardt - Lord, e dos Conselheiros Gestores:  Christian Andrade – Fibermaq, 

Waldomiro Moreira – Global Composites, Ruy Toledo – MVC, Roberto Di Cessa Iacovella – Redelease, 

Juliana Hoehne – Artecola, Giorgio Solinas – Texiglass, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, Silvio de Andrade – 
SLEA Comunicação, André Oliveira – Reichhold, Marcos Pannellini – Dilutec. Erika Bernardino – Gerente de 

Marketing e o Gerente Executivo: Paulo Camatta da ALMACO.   
 

Ausências Justificadas: Presidente: Gilmar Lima – MVC, Fenelon Chaves e Conselheiros Gestor: José 

Carlos Moroni – Morquímica, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Fábio 

Sanches - Ashland, Jorge Braescher – Edra Equipamentos,  Sérgio Mastrorosa – Clariquímica, Carlos Zillig 

– Piatex. 
 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Sérgio Falcão iniciou à reunião agradecendo a presença de todos, justificou ausência do presidente Sr. 
Gilmar Lima e apresentou a pauta a ser discutida. 

 

Erika Bernardino repassou aos presentes informações sobre um evento que a Abimaq esta oferecendo 

“Dia do Fornecedor da Gamesa” ao mercado. Foi alertado que este convite foi sugerido pelo Sr. Christian 
da Fibermaq e repassado aos Associados e que a Almaco não tem nenhuma responsabilidade sobre o 

evento oferecido. 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 
  
1.1 – Sérgio Falcão apresentou o demonstrativo financeiro de dezembro de 2015 sendo aprovado por 

todos os presentes. Paulo Camatta informou sobre as entradas das novas mensalidades, e as ações de 

renegociação de pagamentos com os fornecedores frente há busca de reequilíbrio do caixa da Entidade. 
 

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação e uma planilha comparativa de associados ALMACO 

de abril de 2008 a dezembro de 2015.  
 

1.3 – Apresentada relação das novas empresas associadas e empresas que solicitaram 

descredenciamento. 

 

1.4 – Apresentada as empresas que confirmaram como mantenedoras, sendo elas:  
 

1. ASHLAND 

2. MVC 

3. OWENS CORNING 
4. REICHHOLD 

5. NOVAPOL 

 

 
Essas empresas vão poder se unir trimestralmente para gerenciar o caixa da Associação. O objetivo é 

antecipar as dificuldades e buscar  ações para restabelecer o caixa da associação e desenvolver o 

mercado dos Compósitos. A nova estrutura da mensalidade dará a todas as empresas como citado acima 

os seguintes benefícios: 

 



 
 

 

- 2 Cursos gratuitos no CETECOM para 5 profissionais; 

 

- Envio de 2 e-mail mkt sobre sua empresa para o mailing geral da ALMACO (15 mil pessoas) durante o 

ano de 2016. O material poderá contemplar qualquer assunto, desde que não seja vinculado a preço de 
produto, layout deverá ser fornecido pela empresa em formato jpg e o envio não poderá ser às quintas 

feiras; 

 

- 01 kit de livros lançados pela ALMACO (de acordo com a disponibilidade de estoque). 

- Patrocínio em 1 dos Encontros Regionais ALMACO de 2016. 

 

  
2 – Plano de ações ALMACO 2016 

 

2.1 – Apresentado o novo plano de ações ALMACO 2016. Erika detalhou as alterações das datas. 

 
 

 
 

 
2.2 – Erika informou que os patrocinadores que já confirmaram participação nos planos de ações deste 

ano, são empresas que já tinham um crédito referente à Compocity de 2015.  

 

 

2.3 – Erika sugeriu aos presentes uma nova ação, uma revista chamada “Compósitos”. Seria uma revista 
trimestral. Silvio de Andrade detalhou informações como seria a divulgação da revista para conhecimento 

dos presentes. 

 



 
 

 

Descrição -  Publicação voltada à divulgação das atividades da ALMACO, seus associados e mercado de 

compósitos em geral. 

  

Cenário -  Brasil não dispõe de uma publicação impressa especializada exclusivamente no setor de 
compósitos. Oportunidade para ampliar a divulgação da ALMACO e de seus associados. Em paralelo, a 

revista será uma nova fonte de receita para a entidade. 

  

Periodicidade - Trimestral (1ª edição – março/maio) 

  
Tiragem - 500 exemplares por edição 

  

Distribuição - Gratuita, via correio, para os associados. Cobrança de assinatura para os demais. 

  
Custo para  pauta, entrevistas, redação, revisão e edição – R$ 5.000,00 por edição (em 2 vezes) 

  

Patrocínio: R$ 5.000,00 por edição 

  
Benefícios do patrocinador:  inclusão do logo com endereço do site na contracapa da revista  

 

 

2.4 – Juliana da Artecola sugeriu que a venda e conceito da revista seja estendida para as ALMACO da 
América Latina. E que esta revista seja em português e espanhol 

 

2.5 – Os conselheiros sugeriram que seja feito um esqueleto da revista para poderem visualizar e 

entenderem melhor como será a revista, sendo assim, poderiam confirmar patrocínios. 

 
2.6 – Erika e Silvio ficaram de fazer o esqueleto da revista para apresentar na próxima reunião do 

conselho gestor 

 

 
3 – Cronograma Reuniões Conselho Gestor ALMACO 2016 

 

 

 
 

 

4 – Pós-graduação em compósitos de São Paulo e de Caxias do Sul – Aberta as inscrições 

 
5.1 – Erika informou aos presentes que já estão abertas as inscrições para pós-graduação em 

compósitos de São Paulo/SP e Caxias do Sul/RS. O número mínimo de alunos em cada curso é de  

22 alunos. 

 

5.2 – Pós-Gradução em Caxias do Sul/RS 



 
 

 

 
PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS 

AULAS QUINZENAIS – Sextas-feiras, das 18h30 às 23h00 e as Sábados das 08h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 17h00. 

INVESTIMENTO 
20 parcelas de R$ 820,00 

(Neste valor incluso o material didático) 

LOCAL: FTEC – Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107 – Bairro Cinquentenário – Caxias do Sul / RS 

 
5.3 - Pós-graduação em São Paulo/SP 

 

PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS 

AULAS QUINZENAIS – Sextas-feiras, das 18h30 às 23h00 e as Sábados das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00. 

INVESTIMENTO 

20 parcelas de R$ 820,00 

(Neste valor incluso o material didático) 

LOCAL:  
AULAS TEÓRICAS - DoMore! -  Avenida Paulista, 807 – 18º andar (entre as estações 

Brigadeiro e Trianon da linha verde do Metrô) 

AULAS PRÁTICAS - ALMACO/CETECOM – Avenida Professor Almeida Prado, 532 – Prédio 31 – 

Térreo - Sala 11 – Cidade Universitária – São Paulo / SP 
 

 

 

5 – Dados Mercadológicos 
 

5.1 – Erika repassou aos presentes o fechamento de 2015, ressaltou que o Gilmar Lima fechou uma 

parceria com a Maxiquim em que será distribuído para os associados os indicadores de desempenho 

semestrais do mercado de compósitos sem custo. 

 
 

6 – Encontro Regional ALMACO em Curitiba – 25 de fevereiro 

 

6.1 – Erika informou aos presentes que o próximo Encontro Regional será em Curitiba na Universidade 
Positivo, o qual terá a apresentação de TCC dos alunos de pós-graduação em Compósitos de 

Curitiba/2015. 

 

6.2 – Veja abaixo a agenda do evento  
 

HORARIO TEMA PALESTRANTE 

13h Credenciamento   

13h30 
Gestão com Foco nas pessoas – Chefe Secreto uma experiência 
única  Gilmar Lima 

14h 

A Visão Sistêmica nos Processos Decisórios da Gestão - Foco no 

gerenciamento com limitação de Recursos  

Luciane Oliveira - Gerente de 

Suprimentos MVC 

14h30 

Análise mecânica de materiais compósitos  poliméricos com 

cargas retardantes de chama após dano localizado causado por 

fogo 

Emiliano Amadei e Adriano 

Dalmaz. 



 
 

 

14h50 

Processo de fabricação de peças em material compósitos com 

núcleo removíveis 

Gil Vinicius Tamalu, Fernando 

Melo, Augusto da Silva e 

Wellington Nogueira 

15h50 -16h20 COFFEE BREAK   

16h20 Solução de compósitos poliméricos para carroceria de graneleiro 
André Espada, Felipe Thiago e 
João Pilato 

16h40 

Inserção da argila nanoparticulada na resina de poliéster visando 

aplicação no processo de infusão 

Ícaro Vinícius Paulichei, Juliana 
Correa Arent e Rodrigo Ribeiro 

Siqueira 

17h00 

Estudo para utilização de materiais compósitos reciclados com 

materia prima 

Claudio Medina, Jean 
Haidamacha e Paulo Cesar 

Cardoso 

17h20 COQUETEL   
 

 
 

7 – Outros 

 

7.1 – Paulo Camatta informou que TECSIS solicitou uma nova avaliação de nossa entidade referente à 
similaridade de materiais. 

 

7.2 - Sérgio Falcão sugeriu que seja mais divulgado esta prestação de serviço, pois é um trabalho muito 

importante e auxilia as empresas e nossa Entidade e foi aprovado por todos os presentes. 
 

7.3 – Sérgio Falcão solicitou ao Paulo que buscasse entrar em contato com as demais Empresas do setor 

eólico, que também devem importar diversos materiais e desta forma buscar acelerar a divulgação e 

realização deste trabalho pela nossa entidade. 

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

fevereiro em Curitiba/PR. 

  

  
São Paulo, 28 de janeiro de 2016. 


