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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 21/08/2018 

Em 21 de agosto de 2018, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença do: Gilmar Lima – G12, 1º Vice-Presidente: Sérgio Falcão, e 2º Vice-Presidente: Rodrigo 

Braga – Owens Corning e dos Conselheiros Gestores: Christian Andrade – Fibermaq, Eliza Sonsini – 

Saertex, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Henrique Ferraz e Antônio Cabral – Fiacbras, Erika 

Bernardino Aprá e Giulliana K. Bruni – ALMACO. Convidados: Maurício Ferreira e Terezinha Oliveira – R&D 

International. 

Ausências Justificadas: Presidente: e dos Conselheiros Gestores: Giorgio Solinas – Texiglass, Ruy Toledo – 

G12, Bruno Rodrigues – Teijin, Gilmar Auter – ABCOL, Deborah Santos – CPIC,  Gilson Tadeu Scaglia – 

Novascott, Marcelo Aguiar – Tecnofibras, Fábio Sanches – Ashland, Ademir Liba – Elekeiroz, Andrios 

Souza – Lord, Jorge Braescher – Edra Equipamentos, Alexandre Nogueira – Fibertex. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino iniciou a reunião apresentando a pauta a ser discutida.  

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino, apresentou demonstrativo financeiro aos presentes e ressaltou que no mês o 

valor de mensalidade esta mais alta, devido à anuidade paga pela nova empresa associada Evonik. 

 

 
 

 

1.2 Apresentado estoque de livros, sugerido pelos presentes que seja feita uma promoção, para poder 

liquidar o estoque. Sugerido que seja divulgada a venda nas Universidades (Poli, Engenharia Mauá, 

FEI, entre outras universidades). Sergio Falcão sugeriu que os livros sejam doados aos docentes 
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das universidades, talvez seja uma forma mais eficaz para a comercialização dentro das 

universidades. 

 

1.3 Gilmar Lima, sugeriu que o livro Compósitos 5 (Alto Desempenho), seja entrega aos inscritos no 

curso de compósitos avançados. 

 

1.4 Discutido entre os presentes, algumas ações para gerar caixa. Gilmar Lima sugere que seja criada 

alguma ação focada para trazer novos associados. 

 

1.5 Apresentada a relação das empresas descredenciadas. 

 

 

 

2 – Prêmio Top Of Mind 2018 

2.1 – No dia 07 de junho enviamos um e-mail solicitando á todos os associados que nos passem os 

mailings de seus clientes, parceiros e fornecedores. O prazo para entrega do mailing foi postergado para 

03 de setembro. O início das pesquisas será dia 10 de setembro até dia 11 de outubro. Até o momento 

recebemos 10 maillings de empresas. 

2.2 – Rodrigo Braga sugeriu que antes de ser enviada a pesquisa, deve ser enviado um comunicado a 

todos explicando e detalhando como é feita a pesquisa, para poder passar mais credibilidade ao mercado. 

2.3 – Erika Bernardino ressaltou que apenas o primeiro colocado receberá o troféu. Sugerido pelos 

presentes que os demais colocados recebam um certificado, sendo aprovado por todos. Ficando decidido, 

que os 3 receberam Certificados e Troféu somente para o 1ª lugar. 

2.4 – Erika Bernardino, informou aos presentes que este ano, o Prêmio Top Of Mind, será no dia 07 de 

novembro em um espaço dentro da FEIPLAR. Estamos no aguardo apenas da taxa que a Simone, Artsim, 

cobrará para que possamos fazer o evento dentro da feira 

2.5 – Erika Bernardino, apresentou uma nova cota de patrocínio para o Prêmio, serão 3 cotas, sendo da 

seguinte forma: 

- Bronze – R$ 2.500,00 
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- Prata – R$ 5.000,00 

- Ouro – R$ 15.000,00 

 

3 – Prêmio ALMACO de Inovação 

3.1 – O Prêmio ALMACO de Inovação 2018 tem como objetivo conhecer e reconhecer os produtos, 

soluções e inovações tecnológicas lançados no mercado de compósitos no último ano. Os critérios de 

seleção para os prémios de inovação JEC são a excelência técnica, a exemplaridade da cadeia de 

parceiros, o potencial de mercado e a originalidade.  

3.2 - A escolha dos vencedores de cada categoria será feita por um júri independente convocado pela 

associação. Para concorrer em cada categoria haverá um processo de inscrição dos produtos e seleção 

dos que mais se adequam a proposta do prêmio; 

3.3 – Cada categoria terá um vencedor e no dia do evento do Top of Mind 2018 faremos a exposição dos 

produtos vencedores e os convidados definiram na hora o Produto mais inovador de todos.  

3.4 – Erika Bernardino salientou que até o momento só temos 3 inscrições em andamento para concorrer 

ao prêmio. Reforçou que o prazo para envio dos trabalhos foi postergador para o dia 01 de outubro. 

 

4 – Plano ALMACO de Pultrusão 

4.1 – Erika Bernardino apresentou os patrocinadores do evento na Petrobrás que será no dia 23 de 

agosto. 

 

 

 

4.2 – Apresentada agenda do evento, com suas respectivas palestras para conhecimento dos presentes. 

 



 

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 

 

 

 

5 – Reunião Almoço – 5 de novembro 

5.1 – No dia 05 de novembro, teremos uma reunião seguido de jantar focado no mercado mundial de 

compósitos, com 2 palestrantes ( Fréderic Reux, Executivo da JEX e da Dana Swan, executiva da 

Arkema), com início previsto para as 18h, no restaurante Rubayat Faria Lima). 

5.2 – O jantar será cobrado R$ 500,00 por pessoa, em breve enviaremos convite. 

 

6 – Parceria com a Feiplar 

6.1 – Erika salientou a parceria ALMACO e FEIPLAR e informou sobre o espaço cedido pela Simone, da 

Artsim, para que a ALMACO participe da FEIPLAR.  

A ALMACO participará nas seguintes condições: 

Responsabilidade da FEIPLAR 

- Estande com montagem básica de 35 m² 

- Mobiliário:  2 mesas, 8 cadeiras e 1 balcão com armário com chave. 

- 2 porta folders 
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- Energia elétrica básica (ou seja, suficiente para iluminação do estande, além de um extra). 

- 2 credenciais de expositor  

- Limpeza na montagem 

- Colocar nossa logomarca (em anexo) nos matérias de comunicação da feira como apoio 

RESPONSABILIDADE DA ALMACO 

- Pagar a taxa da prefeitura (cerca de R$400,00 reais). 

- Colocar a logomarca da FEIPLAR na home do site da ALMACO 

- Vamos realizar um curso com demonstração prática criado especialmente para FEIPLAR conforme 

abaixo: 

Data: 06 de novembro às 15h 

Tema: Tecnologias e tendências mundiais dos materiais compósitos. 

Docente: Waldomiro Moreira 

Duração: 3 horas 

Descritivo: Atualizações tecnológicas em matérias primas, processos de moldagem, equipamentos e 

materiais auxiliares com ênfase em aplicações dos materiais compósitos avançados de elevado 

desempenho. Demonstração prática do processo MPF 'Moldagem com Pele Flexível' aprimorada pelo time 

ALMACO. 

7 – Sucessão 

7.1 – Gilmar Lima comentou sobre a sucessão, ressaltou que a gestão está há meses de acabar e até o 

momento não temos uma nova chapa formada. 

7.2 – Erika reforçou que temos que enviar com 60 dias de antecedência a nova chapa aos associados. 

 

São Paulo, 21 de Agosto de 2018. 

 


