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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 24/01/2018 

Em 24 de janeiro de 2018, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do: 1º Vice Presidente: Sérgio Falcão e dos Conselheiros Gestores:  Giorgio Solinas – 

Texiglass, Kátia Dantas e Ademir Liba – Elekeiroz, Aldo Souza – Tecnofibras, Victor Zanini – Lord, Fábio 

Sanches – Ashland. Convidados: Silvio de Andrade – SLEA Comunicação. Erika Bernardino, Giulliana K. 

Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas: Presidente: Gilmar Lima – G12, 2º Vice Presidente: Rodrigo Braga – Owens 

Corning e dos Conselheiros Gestores: Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, José Carlos Moroni – Morquimica 

Henrique Ferraz – Fiacbras, Ruy Toledo – G12, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Jorge Braescher – Edra 

Equipamentos, Gilmar Auter – Abcol, Christian Andrade – Fibermaq, Alexandre Nogueira – Fibertex, 

Marcos Pannellini – Dilutec, Jorge Zapata – Novapol/Novascott, Alison Santos – Novapol, Edoardo Daelli, 

Ilson Salvador – Reichhold, Deborah Santos – CPIC, Fenelon Chaves – BYK. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Sérgio Falcão iniciou a reunião apresentando a pauta a ser discutida.  

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Sérgio Falcão apresentou o demonstrativo financeiro de dezembro de 2017 sendo aprovado por 

todos os presentes.  Ressaltou as dificuldades que a ALMACO esta passando.  

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação.  

1.3 – Apresentada tabela comparativa de associados e da empresa associada que solicitou 

descredenciamento, sendo ela: Reichhold do Brasil – Mogi das Cruzes/SP 

 

1.5 – Sérgio Falcão ressaltou que os valores das mensalidades cobradas pela ALMACO são bem menores do que as 

cobradas por outras associações. Destacou que precisamos trabalhar para aumentar o número de associados e tentar 

descobrir o motivo pelo qual mesmo com valores tão baixos ainda temos descredenciamentos. 

Ver sobre o aumento de mensalidade. 

1.6 – Fábio Sanches sugeriu que a ALMACO fizesse visita nas empresas e mostrasse o plano de ações para todas. 
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1.7 – Apresentado cronograma das reuniões de Conselho Gestor ALMACO 2018 

 

2 – Plano de ações ALMACO 2018 

2.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2018, que já esta sendo divulgado ao mercado. Fábio Sanches, sugeriu 

ao invés de mandar e-mail, a ALMACO entrar em contato com as empresas para divulgação. 

 

2.2 – Sérgio Falcão solicitou opinião dos presentes à necessidade da realização dos eventos, todos se interessaram 

pela realização, e Fabio Sanches acha importante a realização, porém mencionou que deve ser avaliado o público 

participante. Foram definidos, em principio, três encontros: Caxias do Sul/RS, Joinville/SC e São Paulo/SP (local a ser 

definido). 

2.3 – Os interesses das empresas foram os seguintes: 

 Ashland – tem interesse nos três eventos: Caxias do Sul/RS, Joinville/SC e São Paulo (local a ser definido).  

 Elekeiroz - se interessou, mas vai pedir autorização para patrocínio. 

 Tecnofibras – Caxias do Sul/RS e Joinville/SC. O qual se colocou a planta da Tecnofibras à disposição para 

visita em Joinville. 

 Texiglass – São Paulo/SP, Joinville/SC e Caxias do Sul/RS. Porém precisa avaliar melhor, devido aos custos 

que terá em participar da Feiplar. 

 Lord, se interessou, mas vai pedir autorização para patrocínio 

 



 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  
Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 01 - Cidade Universitária 

CEP: 05508 901 - São Paulo - SP_Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / 

www.almaco.org.br 

 

2.4 – Sugerido pelos presentes que nos Encontros regionais não tenha mais restrições quanto a palestras 

técnico/comerciais e que todos os patrocinadores tenham direito a uma palestra nos eventos em que patrocinarem.  

Empresas patrocinadoras dos Encontros Regionais terão direito à: 

 Presença em toda comunicação do evento (convite e site); 

 Entrega de material promocional da empresa durante o evento (folder nas pastas); 

 Logotipo em dois banners expostos no evento. 

 Direito a 1 palestra no evento (enviaremos as regras para participação como palestrante e mencionaremos o 

enfoque que será abordado em cada evento) 

2.5 – Erika irá solicitar aos patrocinadores seus mailings da região onde será o evento, para que 

possamos fazer a divulgação e também buscar um público diferente 

2.6 – Referente ao Dia da Criatividade foi solicitado que seja mais explicito os benefícios e as formas que 

as empresas podem usar o espaço. A visita e/ou telefone seria uma boa ferramenta para explicar este 

benefício as empresas.   

3 – Cronograma de Cursos ALMACO 2018 

 

 

3.1 – Foi destacado que os valores cobrados pelos cursos são baixos referente ao que é dado aos participantes e com 

base em outros custos do mercado, foi proposto que os custos desses cursos sejam reavaliados. 
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3.2 – Foi sugerido que criássemos uma ferramenta para que estes cursos fossem online. Erika Bernardino respondeu 

que a alteração no site da ALMACO já visava à entrada desta ferramenta em nosso plano de ações, mas em virtude 

dos preços ela foi postergada. Foi proposto que tivéssemos um orçamento para cursos via webinar. 

 

4 – Outros 

 

4.1 – Lord sugeriu que os assuntos que tivessem pendentes, fossem pautados na próxima reunião. 

 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2018. 

 


