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ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 23/01/2019 

Em 23 de janeiro de 2019, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta Associação – 

com a presença da: Presidente: Erika Bernardino Aprá – ALMACO, 2º Vice Presidente: Marcelo Aguiar - 

Tecnofibras e dos Conselheiros Gestores:  Luis Fernando Barbi – Texiglass, Andrios de Souza – Lord, 

Roberto D.C Iacovella – Redelease, Gilmar Auter – Abcol, Felipe Bianco Hesselbarth – Saertex, Bruno 

Mattos Varandas – Owens Corning, Juan Marquez – Novapol, Convidados: Daniel A. Pereira – IPT e  

Giulliana K. Bruni - ALMACO.   

Ausências Justificadas: 1º Vice Presidente: Rodrigo Braga – Owens Corning: e dos Conselheiros Gestores: 

Fábio Sanches – Ashland, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Antônio Cabral – Fiacbras, Jorge Braescher – 

Edra Equipamentos, Christian Andrade – Fibermaq, Deborah Santos – CPIC.  

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta a ser 

discutida.  

1 – Demonstrativo Financeiro 

1.1 – Erika Bernardino Aprá apresentou o demonstrativo financeiro com a receita mensal de dezembro de 

2018. Demonstrou uma planilha dos passivos da ALMACO que foram liquidados em 2018 e os que 

restaram para 2019 

1.2 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Erika comentou sobre a possibilidade de 

reimpressão dos livros com a editora do SENAI e alertou que infelizmente os custos enviados esta muito 

acima do que esperávamos. Erika sugeriu que os livros fossem atualizados pelo Silvio de Andrade e 

fossem feitas edições digitais, EBOOKS, que foi aprovado pelos presentes.  

1.3 – Apresentado cronograma das reuniões de Conselho Gestor 2019, para programação de agenda. 

 

1.4 – Erika mencionou que foi contratado no 2º semestre de 2018 uma empresa especializada em 

“planejamento tributário” para avaliar o histórico da associação nos últimos 5 anos e ver se de alguma 

forma teríamos como reduzir a nossa dívida de impostos. Desde de abril de 2018 a ALMACO paga o FGTS 

dos funcionários em dia . Estamos com um advogado contratado para averiguar o surgimento de algum 

refis para parcelarmos a dívida existente com os descontos oferecidos pelo governo. 
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2 – Meta de novos associados 

2.1 – Erika Bernardino Aprá comentou sobre algumas ações que ALMACO esta fazendo para trazer de 

volta as empresas ex-associadas. Esta entrando em contato com algumas, para poder agendar uma visita 

e detalhar algumas ações novas da ALMACO.  

2.2 -  Dia 31/1 visitará a Polynt e esta planejando algumas visitas em fevereiro 

3 – Plano de ações ALMACO 2019 

3.1 – Apresentando plano de ações ALMACO 2019. 

 

 

3.2 – Discutido entre os presentes se os locais escolhidos para os Encontros Regionais são estratégicos. Sugerido que 

o evento de São José dos Campos seja focado em aplicações inovadoras dos compósitos nas áreas de Óleo e gás, 

automotivo e aeronáutico. Daniel, IPT, ficou de averiguar junto ao Alessandro, LEL, se é possível fazermos o evento 

em 25 de abril e nos dar o retorno. 

3.3 – Andrios, Lord, sugeriu que buscássemos alguns palestrantes renomados do mercado para chamar público. Ele 

ficou de passar o contato de alguns engenheiros de grandes montadoras para oferecermos a oportunidade de 

palestrar no nosso evento. Erika salientou que todas as ações deverão ser feitas sem despender dinheiro da ALMACO 

3.4 – Luis Fernando Barbi, Texiglass, ficou de ver se consegue o contato do Lucas Tucci Di Grassi, automobilista 

brasileiro, para ser um dos palestrantes do evento de São José dos Campos/SP. 

3.5 – Erika aproveitou o ensejo para explicar que em virtude dos 3 primeiros meses da Associação serem muito 

difíceis ela esta buscando o apoio de 4 empresas para anteciparem o patrocínio ouro do Top of Mind, R$ 15.000,00, 

para pagamento em 3 vezes. Até o momento temos três empresas patrocinando, sendo elas: 
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 - Ashland; 

 - Novapol; 

 - Owens Corning 

 

3.6 – Andrios, Lord, ficou de averiguar dentro da empresa a possibilidade de patrocínio do Top of  Inds e nos avisar. 

Erika enviará um e-mail com estas informações. 

 

4 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019 

4.1 – Apresentado cronograma de cursos ALMACO 2019. Erika informou que foi a primeira vez que colocamos na 

grade de cursos em janeiro e fevereiro e foi uma ação baseada nos feedbacks dos alunos, mas que infelizmente não 

conseguimos fechar turma. 

 

 

5 – Pós Graduação em Compósitos em São Paulo/SP 

5.1 – Erika repassou informações sobre a pós-graduação em compósitos com parceria com o IPT, só esta aguardando 

os tramites para início da divulgação. A previsão é para agosto de 2019. 

INÍCIO DO CURSO 

Agosto de 2019 
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PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIOS 

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h50 e aos Sábados das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

 INVESTIMENTO 

18 parcelas de R$ _______ 

(Neste valor incluso o material didático - Livros Compósitos 1, 2, 3, 4 e 5 - digital) 

LOCAL 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – Prédio 56 - Térreo 

DIFERENCIAIS 

• Corpo docente altamente qualificado 

• Aproximação com a indústria 

• Curso descentralizado, aproveita laboratórios implantados em empresas do segmente e instituições apontadas 

por disciplina, caso necessário. 

 

6 – JEC 

6.1 – Repassado aos presentes que infelizmente não conseguimos o número de empresas suficientes para realização 

da ilha de compósitos. Vamos trabalhar para realizar a Ilha de compósitos na JEC 2020 

6.2 – Erika salientou que  encaminhou e-mail para a APEX no final do ano passado pedindo apoio e que eles alegaram 

que estava muito em cima da hora e que com a mudança de governo nós deveríamos esperar para ver quais 

mudanças aconteceriam nesta área. 

6.3 – Além da APEX, Erika informou que esta em contato com o Consulado brasileiro na França para planejarmos 

nossa participação na JEC World 2020 

7 – Comitê de Pultrusão – Reunião 13 de Fevereiro 

7.1 – Erika repassou aos presentes que a última reunião realizada com o CB50 foi para discutir sobre o fornecimento 

de material para a Petrobras. A ideia é fazer uma norma específica para atender a eles e a outros mercados. Sergio 

Falcão esta conversando com as empresas e tentará agendar uma reunião com o grupo no dia 13\2. 

8 – Comitê Tubulação 

8.1 – É um comitê que vamos dar início agora, já estamos em contato com o Sr. Claudio Jarreta, Petrobras, para 

agendamos um evento dentro da empresa buscando sanar as dúvidas sobre este material 

9 – Comitê Logística Reversa 

9.1 –  Este comitê que esta em vigor desde 2015. Erika esclareceu que já conversou com o Sr. Vinicius Bruni, do 

SEMA, que nos informou que como mudou o governo  é necessário aguardar porque ele ainda não sabe se continuará 

no programa. Erika ressaltou que esta acompanhando e que em breve comunicará o comitê. 
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10 – Outros 

10.1 – Sugerido pelos presentes que seja criado dois comitês  sendo eles: 

- Comitê Construção Civil; 

- Comitê novos negócios 

11 – Sugestão para a próxima reunião 

11.1 – Ideias para gerar o mercado de compósitos. 

11.2 – Juan Marques, Novapol, expos o “Caso Dumping Poliresinas San Luis e Plaquimet da Argentina contra as 

exportações brasileiras” e disse que gostaria de contar com o apoio da associação para fazer um plano de ação junto 

ao governo brasileiro. Definido pelos presentes que devemos atuar como associação, mas que antes deveremos reunir 

todas as empresas brasileiras envolvidas e levantar todas as informações para sabermos que tipo de ação deverá 

fazer. Juan ficou de enviar toda documentação para a ALMACO 

11.3 – Gilmar Auter, Abcol, sugeriu que falacemos com o Auri Marcon para pedirmos indicação de escritórios de lobby 

em Brasília. 

 

 

São Paulo, 23 de janeiro de 2019. 

 


