
 
 

 

ATA REUNIÃO 

CONSELHO GESTOR ALMACO – 19/05/2016 
 

  

Em 19 de maio de 2016, em Vitória/ES foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – com 

a presença do Presidente: Gilmar Lima – MVC,  2º Vice-Presidente: Sandro Lenhoardt - Lord, e dos 

Conselheiros Gestores: , Debora da Cunha – Redelease, Waldomiro Moreira – ALMACO, Ilson Salvador – 
Reichhold, Juan Felipe – Novascott, Erivelto Mussio – MVC, Jorge Zapata e Rodolfo Bayona – Novapol, 

Erika Bernardino e Paulo Camatta ALMACO.   
 

Ausências Justificadas 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão e dos  Conselheiros Gestores: Giorgio Solinas – 

Texiglass, Fenelon Chaves - BYK, Ruy Toledo – MVC,  Sérgio Mastrorosa – Clariquímica, Debora da Cunha 

– Redelease, Waterllo Travi – Morquímica, Edoardo Daelli e Rodrigo Oliveira – Royal Polímeros, Christian 

Andrade – Fibermaq, Juliana Hoehne, Marcelo Bianchini – Chem-Trend, Kazuo Inumaru, Ariosvaldo 
Silveira – Tecnofibras, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Carlos Zillig – Piatex, Alexandre Nogueira – 

Reichhold.  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 
  

Sr. Gilmar Lima apresentou a pauta a ser discutida. 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 
 
  

1.1 - Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de abril de 2016 sendo aprovado por todos os 

presentes.  Ressaltou que o caixa continua com o saldo negativo,  mas com as ações como cursos in 
company e os atestados de não similaridade conseguimos fechar o mês . Erika Bernardino destacou que 

com estas ações conseguimos  honrar com os compromissos de pagamento de todos os fornecedores que 

estavam programados para o mês de maio 

 

 
1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. O estoque caiu devido à compra de 320 unidades 

pela empresa Redelease para venda em suas unidades. Gilmar Lima ressaltou a importância das 

empresas adquirirem os livros para distribuição aos seus clientes e profissionais. A ALMACO estará 

revisando o livro 1 que é o mais completo de toda coleção. Este livro ser revisado e formatado 
novamente. Será vendido como livro Compósitos e também em capítulos de interesse para cada leitor ou 

empresa. 

 

1.3 – Jorge Zapata da Novapol adquiriu 6 livros Compósitos 1 
      

 

2 – Plano de ações ALMACO 2016 

 

2.1 – Apresentado o novo plano de ações ALMACO 2016.   
 

PLANO DE AÇÕES ALMACO 2016 
AÇÕES DATA COTA DE PATROCÍNIO 

Perfil do mercado de compósitos (dados mercadológicos, 

cases de sucesso e tendências) - 2015. 

março de 

2016 R$ 10.000,00  



 
 

 

Seminário Apresentação do TCC Curitiba 

25 de 

fevereiro   

Encontro Regional ALMACO sobre Processos, tecnologias, 

Materiais e aplicações em São Paulo / SP - IPT 

26 de abril de 

2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Vitória / ES 19 de maio  R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Joinville / SC – Processos e novos 

nichos para o segmento dos Compósitos  

23 de junho 

de 2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional ALMACO em Salvador/BA – Quebrando 

paradigmas dos Compósitos no Segmento eólico  

22 de 

setembro de 

2016 R$ 5.000,00  

Encontro Regional em Caxias do Sul/RS – Uma nova forma 

de pensar e aplicar os Compósitos   27 de outubro R$ 5.000,00  

Prêmio Top of Mind 2016 

08 de 

dezembro R$ 10.000,00  

      

TOTAL   R$ 55.000,00  
 

 
3 – Encontro Regional ALMACO em Joinville/SC – 23 de junho 

 

3.1 – Apresentado convite do evento com a visita a planta da Tecnofibras no período da manhã. 

 
3.2 – Erika Bernardino apresentou a agenda sugestão e destacou que estamos no aguardo da resposta do 

Eric Jeannin, PEI, para fazer uma palestra sobre automoção, uma indicação do Jerome da PPE,  

 

3.3 – Foi sugerido a palestra da Juliana Hoehne para falar sobre adesivos estruturais. 

 
3.4 – Gilmar Lima sugeriu que convidássemos o Daniel Pulz da Cogumelo para falar sobre automoção 

caso o Eric da PEI não possa fazer a palestra sobre automação 

 

 
 

4 – Pesquisa ALMACO  

 

4.1 – Gilmar Lima informou sobre a pesquisa ALMACO criada com objetivo de ouvir nossos associados e 
mercado é divulgar e despertar para a nossas soluções e serviços, chamar atenção para importância de 

cada ação e criar um banco de informações para consulta e ações dirigidas a cada necessidade dos 

participantes desta pesquisa. 

 

4.2 – Erika Bernardino informou que a pesquisa está em vigor desde o dia 04  de maio de 2016 e que 
levará 40 dias. 

 

5 – Comitê Eólico  

 
5.1 – Foi apresentado o convite para a primeira reunião do Comitê Eólico para dia 31 de maio na 

ALMACO. 

 

5.2 – Gilmar Lima disse que o ideal é que tivéssemos pelo menos 2 visitas a empresas do setor neste ano. 
 



 
 

 

5.3 – Gilmar Lima salientou a importância desta ação e que o comitê que será criado terá que ser 

composto de empresas associadas e os envolvidos deverão ser da parte técnica e não comercial das 

empresas. Todos irão às empresas representando a ALMACO 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
6 – Comitê de Construção Civil 

 

6.1 - Gilmar Lima sugeriu que fosse criado o comitê da Construção Civil aos moldes do que já fizemos 

para o automotivo com foco em visita as construtoras. 
 

6.2 – Foi destacada a importância deste comitê para o mercado da construção com base em: 

 

- Carência de informação técnica a respeito de desempenho estrutural; 
- Criação de normatizações para o setor; 

- Apresentar a importância do uso das aplicações em compósitos; 

- Existência de um nicho de mercado pouco explorado pelos nossos materiais, a exemplo do volume para 

o SMC; 

- Focar no trabalho com arquitetos para disseminar o conhecimento sobre os nossos materiais; 



 
 

 

- Potencial de crescimento deste mercado. 

 

 

A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 23 de junho  em Joinville/SC. 
 

  

  

São Paulo, 20 de maio de 2016. 


