
 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  

Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 11 - Cidade Universitária/SP 

CEP: 05508 901 - Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / www.almaco.org.br 

 

ATA REUNIÃO CONSELHO GESTOR ALMACO – 19/11/2019 

Em 19 de novembro de 2019, em São Paulo/SP foi realizada Reunião do Conselho Gestor desta 

Associação – com a presença Presidente: Erika Bernardino Aprá – ALMACO, 1º Vice Presidente: Rodrigo 

Braga – Owens Corning, e dos Conselheiros Gestores: Samir Quintiliano – Reichhold, Sandro Leonhardt, 

Luis Fernando Barbi – Texiglass, Antônio Cabral e Henrique Ferraz – Fiacbras, Maria Cristina Cruz – Lord, 

Newton Hoshino – Nouryon, Ruy Toledo – G12, e Giulliana K. Bruni – ALMACO.  

Ausências Justificadas: 2º Vice Presidente: Marcelo Aguiar – Tecnofibras, Conselheiros Gestores: Christian 

Andrade – Fibermaq, Gilmar Auter – Abcol, Fábio Sanches – Ineos, Juan Marquez – Novapol, Felipe Bianco 

Hesselbarth – Saertex, Bruno Rodrigues – Teijin Aramid, Roberto D.C Iacovella – Redelease, Giuseppe 

Santanchè – Purcom, Deborah Santos – CPIC e Sérgio Falcão. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Erika Bernardino Aprá iniciou a reunião agradecendo a presença e perguntou a opinião dos presentes 

sobre a necessidade de fazermos uma reunião no mês de dezembro, já que nos últimos dois anos a 

reunião deste mês foi cancelada devido ao evento do topo of mind e a proximidade com o encerramento 

do ano. Os participantes comentaram se por um acaso tiver algum assunto relevante a ser discutido qiue 

este deverá ser feito por e-mail para ter não reunião presencial. Erika apresentou pauta a ser discutida. 

1 – Demonstrativo Financeiro 

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

de 2019, Erika detalhou todas as saídas e entradas do mês para conhecimento dos presentes e 

comentou sobre um cambio que entrou no Bradesco que estava bloqueado desde 2012 e foi 

liberado somente agora. 
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1.2 Erika, informou que ALMACO neste mês não houve descredenciamentos e que entrarem 03 novas 

empresas associados.  

 

 

1.3 Sugerido pelos presentes que em 2020 as mensalidades da ALMACO sofra a correção baseada no 

IGPM . 

1.4 - Apresentado o estoque de Livros da Associação. Erika Bernardino Aprá ressaltou que foi postergado 

transformar os livros em E-book, devido ao não fechamento da pós-graduação em compósitos que esta 

prevista para início em  março de 2020. 

2 – Cronograma de Cursos ALMACO 2019 

2.1 – Apresentado cronograma de cursos ALMACO 2019 que o próximo curso será o de compósitos 

avançados no dia 26 e 27 de novembro  
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3 – Cronograma Ações ALMACO 2020 

3.1 – Apresentado aos presentes cronograma das ações ALMACO para 2020. 

 

3.2 – Erika mencionou as ações previstas também para 2020: 

 Pós-graduação em compósitos em parceria com o IPT ( início em março) 

 Curso de mármore sintético ( já no cronograma de cursos) 

 Curso de resina epóxi ( já no cronograma de cursos) 

 JEC 2021 – participação da Ilha de compósitos 

 Curso in company de Reparos em pás eólicas 

 

3.3 – Apresentado os comitês setoriais que estão vigentes hoje e comitês que serão criados em 2020. 

 

Hoje temos vigente os seguintes comitês: 

  

 Telhas 

 Pultrusão 

 Tubulação 
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Para o próximo ano vamos acrescentar: 

  

 Comitê de Construção civil 

 Comitê de Postes e cruzetas 

 Comitê Eólico 

 

3.4 – Sugerido que entrássemos em contato com A ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e 

Consultoria Estrutural, para montarmos o comitê de construção civil. 

 

4 – Cronograma Cursos ALMACO 2020 

4.1 – Apresentado aos presentes cronograma dos cursos ALMACO para 2020. 

 

 

 

 

4.2 – Sandro Leonhardt sugeriu que voltassemos ao assunto de criarmos uma plataforma de cursos 

online, para atender as empresas que tem dificuldade em mandar seus funcionários nos cursos 

presenciais. 
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4.3 – Sugerido pelos presentes para elaborarmos alguma proposta para parceria entre empresas e 

professores para criarmos os cursos online, para ver se realmente vale a pena ou não. Rodrigo Braga, 

sugeriu consultar algum estagiário para criar essas estratégica. 

4.4 – Sugerido pelos presentes para convocar todos os associados para darem ideias e sugestões para 

esse tema específico, com isso, faz com que o associado fique mais próximo da associação. 

5 –  Histórico Cursos Técnicos ALMACO 

5.1 – Conforme solicitado nas últimas reuniões de conselho, esta sendo feito um levantamento dos cursos 

realizados na ALMACO de 2017 até 2019. 
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6 - DIA DA CRIATIVIDADE DO IPEN – 08 DE NOVEMBRO 

6.1 – Erika comentou sobre o Dia da Criatividade que o IPEN fechou para ministrar um módulo para os 

alunos de pós-graduação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) o qual passaram um 

dia no CETECOM tendo aula prática do processo de laminação manual e demonstrações práticas de 

infusão e  RTM light. 

 

 

7 – Plano ALMACO de Pultrusão  

7.1 – Erika Bernardino, comentou que o guia já esta sendo finalizado, esta em fase final. Após lançado 

será enviado a todo o mercado. 

7.2 – Apresentado layout do guia aos presentes. 
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7.3 – Esse guia vai servir de apoio para quem compra o material pultrudado e com todas as exigências 

necessárias para estar dentro da norma. A ideia é abranger vários mercados, tais como: Fertilizantes, 

Postes, Cruzetas, Construção Civil, Transporte e Óleo e Gás. 

7.4 – As empresas transformadoras participantes são: 

Cogumelo 

Enmac 

Pultrusão do Brasil 

Stratus 

7.5 – Sugerido pelos presentes que esse guia seja divulgado no evento do Prêmio Top Of Mind. 

8 – Comitê Telhas  

8.1 – Erika Bernardino Aprá informou que a próxima reunião do comitê será no dia 28/11 e destacou 

alguns pontos à ser trabalhado: 

1) Norma de fogo. Existe um grupo na ABNT que está analisando a revisão na NBR 9442 e é 

importantíssimo estarmos unidos junto à nossa associação para discutirmos alternativas, uma vez que 

hoje não existe produto translúcido que atenda a norma. 

2) Discutir alternativas de combate a outros produtos translúcidos em termoplásticos que estão roubando 

nosso mercado 
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3) E um tema que sempre vem a mesa e que gera muita discussão é a equidade tributária em produtos 

com a finalidade semelhante e alíquotas divergentes. Ele destacou que tem todo o histórico do trabalho 

realizado em 2003 junto à Secretaria da Receita Federal e a escritório de consultoria tributária com 

parecer positivo a este pleito 

Com estes pontos destacados, já temos um longo percurso a percorrer.  Juntar as forças de todos os 

fabricantes de telhas pode realmente trazer um benéfico significativo aos fabricantes e ao mercado de 

compósitos. 

8.2 – O Comitê decidiu fazer uma campanha de marketing digital para divulgar o mercado de Telhas 

translúcidas e a ALMACO vai passar essa campanha com os custos para todos os fabricantes de telhas e 

para os fabricantes de matéria-prima. 

8.3 – Informado aos presentes que essa campanha esta prevista para iniciar em janeiro de 2020. 

8.4 – Apresentada as empresas que estão participando da campanha em participar do rateio para a 

prestação de serviço jurídico na área tributária. 

 

9 – Prêmio Top Of Mind 2019 

9.1 – Informado aos presentes que as pesquisas já foram encerrada no dia 08 de novembro e 

apresentada as 3 empresas mais votadas. 

 

 



 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos  

Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 11 - Cidade Universitária/SP 

CEP: 05508 901 - Tel/Fax: +55 (11) 3719 - 0098 - almaco@almaco.org.br / www.almaco.org.br 

 

. 

9.2 – Ressaltado que apenas o primeiro colocado receberá o troféu, as demais receberão um 

certificado digital. 

9.3 – Informado aos presentes que a empresa Fiacbrás esta fazendo os troféus. 

9.4 – Apresentado o convite do prêmio e a menção do palestrante convidado 

9.5  -  Erika Bernardino salientou que o Adhemar Cabral cedeu algumas peças para expormos no 

evento gratuitamente. 
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9.6 – Erika Bernardino ressaltou que com a quantidade de patrocinadores que temos hoje  não 

conseguiremos pagar o evento e  que precisamos do apoio das empresas para conseguirmos vender 

convites para podermos vibializar o evento.  

9.7 – Erika destacou que no ano de 2019 tivemos 13 patrocinadores e este ano apenas 7. 

 

10. OUTROS 

10.1 – A reunião do conselho gestor de dezembro não acontecerá. A nossa próxima reunião será no dia 

28 de janeiro de 2020. 

10.2 – Rodrigo Braga sugeriu que no primeiro trimestre de 2020 convocássemos toso os associados para 

vir a ALMACO definir qual das ações vamos priorizar no próximo ano 

São Paulo, 19 de novembro de 2019. 

 


