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ATA REUNIÃO  

CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/10/2017 

Em 24 de outubro de 2017, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do: Presidente: Gilmar Lima – G12, 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão, e dos Conselheiros 

Gestores:  Giorgio Solinas – Texiglass, Kátia Dantas, Ademir Liba – Elekeiroz, Ruy Toledo – G12, Roberto 

D.C Iacovella – Redelease, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Kazuo Inumaru – Tecnofibras, 

Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação, Waldomiro Moreira – Global Composites. Erika 

Bernardino, Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas do: 2º Vice-Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning e dos Conselheiros 

Gestores: Amanda Paschoalini – Lord, Gilmar Auter – Abcol, Carlos Leão – Toho Tenax, Fábio Sanches – 

Ashland, Christian Andrade – Fibermaq, Alexandre Nogueira – Fibertex, Marcos Pannellini – Dilutec, Jorge 

Zapata – Novapol/Novascott, Alison Santos – Novapol, Edoardo Daelli, Ilson Salvador – Reichhold, 

Carolina Felix – Unigel, Deborah Santos – CPIC, José Carlos Moroni – Morquímica, Fenelon Chaves – BYK. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Gilmar Lima iniciou a reunião informando sobre a parceria com o IPT/LEL para realização de novos cursos 

específicos que iremos implantar em 2018. O qual Sr. Giorgio Solinas da empresa Texiglass, ofereceu um 

prensa para o Termoplástico de Per Peg, para realização dos cursos. 

Apresentada a pauta a ser discutida.  

1.0 -  Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino apresentou o demonstrativo financeiro e ressaltou as ações que foram tomadas, 

para equilibrar as contas da associação e que hoje a ALMACO esta encaminhando para o equilíbrio 

financeiro. Informou aos presentes sobre a quitação dos débitos com fornecedores e parcelamento dos 

impostos tributário e trabalhista. 
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1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Gilmar Lima ressaltou sobre o lançamento do livro 

“Compósitos”, que será lançado em dezembro de 2018. 

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados. Erika Bernardino informou que há um número 

reduzido de associados, devido à inadimplência das empresas, o qual foi retirado do quadro associativo.  

1.4 – Apresentada as empresas que solicitaram descredenciamento por redução de custos ou por falta de 

pagamento por mais de 3 meses.  

 

2.0 – Cronograma de Cursos ALMACO 2017 

2.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO 2017.  

2.2 – Gilmar Lima informou aos presentes que para o próximo ano lançaremos 5 novos cursos, 3 em 

parceria com a Redelease e 2 em parceria com o LEL - IPT 
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3.0 – Curso de Pós-Graduação – Módulos Individuais 

3.1 – Erika Bernardino esta tentando junto a agenda do Rodrigo Berardine, docente,  agendar o curso de 

Reforços baseado nos módulos de pós-graduação em compósitos 

3.2 – Erika informou que os cursos modulares serão baseados no conteúdo programático da pós-

graduação em compósitos.  

4.0 – Plano de Ações ALMACO 2018 

4.1 – Erika Bernardino apresentou plano de ações ALMACO 2018 para conhecimento e programação dos 

presentes o qual salientou que já foi enviado para todos via e-mail. 
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5.0 - Palestra gratuita – Sr. Waldomiro Moreira – Diretor da Global Composites 

5.1 – Informado aos presentes que desde o mês de julho todas as reuniões do conselho gestor contarão 

com a participação de algum palestrante convidado, hoje teremos a palestra do Sr. Waldomiro Moreira – 

Diretor da Global Composites, que falará sobre saúde, segurança e meio ambiente em plantas de 

compósitos. 

6.0 – Programa Logística Reversa 

6.1 – Erika Bernardino ressaltou que a ALMACO conseguiu reduzir os custos mensais do programa através 

de um redesenho da prestação de serviço do consultor.  

6.2 – Apresentada relação de empresas participantes do programa, Gilmar Lima sugeriu que o custo para 

adesão ao programa seja reduzido para assim, termos maior número de empresas participantes.  

6.3 – Gilmar Lima informou sobre a importante participação no 1º Seminário Paranaense de Logística 

Reversa, evento promovido pela FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná no dia 18 de 

outubro, o qual fez uma palestra cujo o tema: Realidade e desafios da logística reversa dos compósitos 

7.0 – Dados Mercadológicos 
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7.1 – A ALMACO tem uma proposta para obtenção dos dados de mercado, contrataremos a Maxiquim para 

levantamento semestral dos indicadores de desempenho e vamos buscar o patrocínio de algumas 

empresas para viabilizarmos esta ação.  

7.2 – Apresentada relação das empresas que manifestaram interesse em investir nesta ação: 

 Tecnofibras 

 Ashland 

 Lord 

 CPIC 

 Owens Corning 

 Elekeiroz 

 

7.3 – As empresas que fecharem o apoio a este projeto entrarão no boletim mercadológico como apoiador 

e receberão gratuitamente o levantamento de dados completo. As empresas que não investirem e 

quiserem estes dados deverão pagar um valor que será acordado entre as empresas investidoras. 

7.4 – Esta ação vigora por 12 meses a partir de novembro de 2017 e o custo mensal é de R$ 2.100,00 

que será dividido entre as empresas investidoras. 

7.5 – Após o dia 31 de outubro, prazo máximo para as empresas se manifestarem , marcaremos uma 

reunião com a Maxiquim aqui na ALMASCO para que as empresas investidoras alinhem os pontos que 

querem que seja integrado nos indicadores de desempenho. Reunião será marcada para dia 23 de 

novembro  

7.6 – Vale ressaltar que a ALMACO sempre custeou estes dados sem a ajuda de nenhuma empresa, 

infelizmente devido à crise a associação não tem condição de pagar sozinha. Assim que a situação 

melhorar a ALMACO reavaliará esta ação.   

 

8.0 – Prêmio Top Of Mind 2017 

8.1 – Erika agradeceu as empresas que já enviaram seus mailings para início da pesquisa. Informou que a 

pesquisa acaba no dia 10/11. 

8.2 – Erika informou que esse ano teremos uma nova categoria “ Poliuretano”. 

8.3 – Data do Prêmio Top of Mind será no dia 07/12 o local será no auditório do IPT no prédio 50. 

8.4 – Apresentado cotas de patrocínio, detalhando cada cota. 
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9.0 - Outros 

9.1 – Gilmar Lima sugeriu já enviar proposta para uma comitiva de empresas para  JEC 2018. A ideia é 

participar da feira e visitar um centro tecnológico na França. Erika Bernardino ficou incumbida e enviar 

esta proposta em novembro 

 

Nossa próxima reunião esta agendada para dia 23 de novembro. 

São Paulo, 24 de outubro de 2017. 

 


