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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/08/2016 
 

  
Em 24 de Agosto de 2016, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 
com a presença do Presidente: Gilmar Lima – MVC, do 2º Vice-Presidente: Sandro Lenhoardt - Lord, e dos 
Conselheiros Gestores:  Ruy Toledo - MVC, Juan Felipe e Rodrigo Briguelli – Novascott, Jorge Zapata – 
Novapol, Debora C. Cunha – Redelease, Edoardo Daelli – Royal Polímeros, Waldomiro Moreira – ALMACO, 
Kazuo Inumaru - Tecnofibras, Christian Andrade – Fibermaq, Fábio Sanches – Ashland, Rodrigo Braga – 
Owens Corning. Erika Bernardino, Giulliana K. Bruni e Paulo Camatta ALMACO.   
 

Ausências Justificadas do 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão, e dos Conselheiros Gestor: Jorge Braescher – 
Edra Equipamentos, Juliana Hoehne – MVC, , José Carlos Moroni – Morquímica, Marcelo Bianchini – Chem-
Trend, Carlos Zillig – Piatex, Alexandre Nogueira – Reichhold, Fenelon Chaves – BYK, Giorgio Solinas – 
Texiglass e Sérgio Mastrorosa – Clariquímica. 
 
ASSUNTOS DISCUTIDOS 

  

Sr. Gilmar Lima apresentou a pauta a ser discutida e agradeceu a presença de todos. 

  
1 – Demonstrativo Financeiro 
 
  

1.1 - Gilmar Lima apresentou o demonstrativo financeiro de julho de 2016 sendo aprovado por todos os 
presentes.  Ressaltou a dificuldade que estamos enfrentando e que infelizmente no mês de agosto 
não conseguiremos arcar com as parcelas acordadas com os fornecedores do Seminário Internacional 
ALMACO e JEC. Informou sobre a criação de  novas ações para buscar recursos financeiros para cobrir o 
caixa. 

 
1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  
 
1.3 - Waldomiro Moreira informou que a revisão do Livro Compósitos 1 estará disponível a partir da 
segunda quinzena de setembro e que será comercializada somente na versão digitalizado. Gilmar Lima  
sugeriu que o lançamento fosse no dia 08 de dezembro. 
 
1.3 – Apresentada tabela de associados. 
 
 
2 – Plano de ações ALMACO 2016 
 
2.1 – Apresentando um novo plano de ações para o 2º Semestre de 2016. 
 
- 27 e 28 de setembro – Curso de compósitos avançados – CETECOM – São Paulo /SP 
 
Curso ministrado por especialistas o qual terá parte teórica e prática. Será cobrado a inscrição de  R$ 
800,00 (associado)  e R$ 1.000,00 (não associado). 
Teremos cota de patrocínio no valor de R$ 2.000,00 
Solicitado que seja feita uma divulgação agressiva, para trazermos público. 
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- 07 de outubro – Reunião almoço com palestra de solução financeira – São Paulo/SP 
 
Será ministrado por um especialista em crédito para soluções financeiras. 
 
O objetivo é apresentar soluções financeiras alternativas com fundos internacionais para prolongamento 
da dívida e redução do custo financeiro ou para utilização em investimentos em projetos, tecnologia, 
ativos e capacitação da equipe.     
 
Gilmar Lima sugeriu chamar algumas empresas que não são associadas para este evento a fim de  
apresentarmos a associação e trazê-las como novos sócios, são elas: 
Dow 
Lyondell 
Oxiteno 
Petrom 
Unigel 
 
- 18 de outubro – Curso de empreendedorismo em compósitos – Curitiba/PR 
Curso com abrangência nos seguintes nichos: 
Compósitos; 
Recursos Financeiros; 
Estratégia 
Inovações; 
Nichos de Mercado; 
Formação de Preços; 
Entre outros 
 
- 27 de outubro – Encontro Regional ALMACO em Caxias do Sul / RS 
- 07 de novembro – Seminário Fast RTM – São Paulo/SP (um dia antes da Feiplar) 
- 23 de novembro – Curso MPF - São Paulo/SP 
- 08 de dezembro – Prêmio Top of Mind 
 
 
3 – Prêmio Top Of Mind 2016 
 
3.1 – Erika informou que a pesquisa para o prêmio Top Of Mind terá início no dia 03 de outubro e 
terminará no dia 11 de novembro. 
 
4 – Comitê Eólico  
 
4.1 – Informado aos presentes que a primeira visita do comitê eólico será no dia 29 de agosto na 
empresa GE.  
 
4.2 – Gilmar Lima salientou a importância desta ação e que o comitê criado é composto de empresas 
associadas e os envolvidos são da parte técnica e não comercial das empresas. Todos visitarão às 
empresas representando a ALMACO. 
 
4.3 – Apresentada as empresas patrocinadores e apoiadoras desse comitê. Sugerido que seja 
desmembrado as empresas que pagaram pelo patrocínio das empresas que apenas participam do comitê. 
 
4.4 – Waldomiro Moreira mencionou os participantes do comitê.     
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5 – Livro ALMACO 35 anos 
 
5.1 – Erika informou aos presentes que o livro será lançado no dia 8 de dezembro de 2016, no dia do 
aniversário de 35 anos da Associação; 
 
5.2 – A BB Editora é a responsável pela publicação e captação de patrocínio, a ALMACO apenas esta 
fornecendo as informações para a jornalista que esta escrevendo os capítulos e o mailing de associados 
para que eles possam buscar os patrocínios. 
 
5.3 – A ALMACO receberá da editora 1.000 exemplares impressos. Erika ficou de conversar com a editora, 
para saber a possibilidade de a ALMACO comercializar os livros. 
 
 
6 - Outros 
 
6.1 – Sugerido que seja criada a cota extraordinária para os associados, para recuperação do caixa 
ALMACO. Decidido entre os presentes que serão três cotas especiais para os meses de setembro, outubro 
e novembro, com os seguintes critérios: 
 
Fabricante de matéria-prima: R$ 1.000,00 
Distribuidor e Revendedor: R$ 500,00 
Transformador: R$ 250,00 

 
6.2 – Sugerido por Paulo Camatta que seja criado uma ações chamado: Compósitos nas Universidades. 
Ação aprovada por todos. 
 
 
A próxima reunião do conselho Gestor será no dia 22 de Setembro em São Paulo /SP  
  
  
São Paulo, 24 de agosto de 2016. 

 


