	
  

	
  

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2015
Os tópicos abaixo elencados demonstram as atividades desempenhadas pelo Sindicato da
Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado do Paraná – SINDIADUBOS
durante o ano de 2015.

o

TRATAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS
Mensalmente são tratados e divulgados aos associados dados estatísticos referentes à
importação de fertilizantes pelos portos do Paraná (Cais Comercial de Paranaguá, Cais da
Fospar e Antonina), incluindo informações sobre os tipos de produtos importados e o
pagamento de demurrage (em dólares norte-americanos).

o

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE ATRACAÇÃO
Durante o ano foram 21 presenças nas reuniões de atracação promovidas pela Diretoria
de Operações da APPA, onde foram tratadas as condições e possibilidades de escolha da
melhor alternativa de atracação dos navios de fertilizantes.

o

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSELHO DA ANDA
Na qualidade de entidade mantenedora da ANDA, o Sindiadubos participa mensalmente
das reuniões do Conselho Deliberativo da Associação, onde são discutidas e definidas as
estratégias de atuação para o alcance da melhor representatividade e defesa dos
interesses do setor.

o

PARTICIPAÇÃO NOS GRUPOS DE TRABALHO DA ANDA
O Sindiadubos tem membros permanentes nos Grupos de Trabalho de Legislação e de
Nutrientes para a Vida, instituídos pela ANDA e com reuniões mensais na sede da
entidade nacional. Da mesma forma temos membro permanente no Comitê de Saúde e
Segurança Ocupacional.

o

REUNIÕES COM A PRESIDÊNCIA DA APPA
A Presidência da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina recebeu a Diretoria
do Sindiadubos em três ocasiões durante o ano de 2015, onde foram tratados temas de
interesse estratégico do segmento.

o

SIMPÓSIO SINDIADUBOS 2015
No dia 27 de outubro foi realizado no Centro de Eventos da FIEP, em Curitiba, o Simpósio
Sindiadubos. Contou com a presença de 396 participantes entre associados, convidados e
players do setor. Os palestrantes foram os senhores Luiz Antonio Fayet, Luiz Henrique
Dividino e Alexandre Mendonça de Barros. O evento culminou com o tradicional “network
cocktail”.

	
  

	
  
o

PARCERIAS COM SESI/SENAI
Ação conjunta do Sindicato com SESI/SENAI possibilitou a realização, em Paranaguá, de
Curso de Auto Liderança e de Workshop sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência no
Mercado de Trabalho. Firmamos parceria com o SESI para obtenção de descontos nas
mensalidades do Colégio SESI para 2016. Sistematicamente divulgamos cursos e outras
iniciativas do SESI/SENAI voltados para as indústrias do setor.

o

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016
Com a presença dos associados interessados e do consultor especialista no tema
analisamos os pleitos dos sindicatos laborais e formulamos nossa proposta de acordo,
que culminou na assinatura da CCT 2015-2016 nas bases que interessavam ao
segmento.

o

INTEGRAÇÃO AO SISTEMA APPAWEB
As empresas importadoras de fertilizantes, associadas ou não ao Sindiadubos, além dos
requisitos legais, precisam estar integradas aos procedimentos e sistemas de controle
operacional da autoridade portuária. A inserção das empresas no APPAWEB foi objeto de
inúmeras reuniões com a participação do Sindiadubos, envolvendo a APPA e,
principalmente, os fornecedores de soluções automatizadas para a questão, entre os
quais aqueles com tecnologia RFID.

o

CONTROLE E INSPEÇÃO DO NITRATO DE AMÔNIO
Alterações nos procedimentos de controle e inspeção do nitrato de amônio pelo Exército
Brasileiro levaram à realização de várias reuniões dos principais importadores do produto
com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, da 5ª Região Militar, sempre com
a intermediação do Sindiadubos, e que culminou com a adoção de formulário de controle
do uso de selos desenvolvido pelo Sindicato.

o

FRETE COOPADUBO
Para as tratativas sobre o reajuste periódico do frete cobrado pela Coopadubo, o
Sindiadubos, após analisar a proposta preliminar da cooperativa, convidou os principais
tomadores deste serviço para formular uma contraproposta consoante parâmetros
técnicos e financeiros que contemplassem os interesses de ambas as partes. Assim foi
feito e se chegou consensualmente aos novos valores que passaram a vigorar a partir de
agosto de 2015.

o

ESTUDOS E PROPOSTAS
Os principais estudos e propostas levados a efeito no ano de 2015 foram os seguintes:
- Estudo Técnico para Apuração de Custos do Transporte Rodoviário de Fertilizantes em
Paranaguá: contratado junto à empresa de consultoria RLV Soluções Empresariais, de
São Paulo, tem como propósito pesquisar e analisar os componentes do custo do frete
rodoviário cobrado pela Coopadubo. Servirá de base para as próximas negociações com
aquela cooperativa.

	
  

	
  
- Estudo Analítico do Custo da Cobrança das Análises Periciais pelo TECPAR: desenvolvido
pelas Assessorias Jurídica e Técnica do Sindicato, com a participação de especialista da
associada FERTIPAR, formulou questionamento ao TECPAR sobre a mudança
metodológica instituída por aquela empresa, a qual resultou em elevação exacerbada dos
custos para as empresas de fertilizantes. O estudo ainda não foi concluído por se estar
aguardando definições do MAPA sobre o tema em pauta.
- Proposta para Prorrogação de Benefício Fiscal do ICMS: foi elaborada e solicitada pelo
Sindiadubos, e aceita pela Secretaria da Fazenda do Paraná, a prorrogação de junho para
dezembro de 2015 da redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais
com fertilizantes.
o

ROUBO DE CARGAS
Durante o ano de 2015 ocorreram alguns episódios de adulteração e roubo de cargas de
fertilizantes com origem no Paraná, os quais afetaram empresas associadas e também
não associadas ao Sindiadubos. O Sindicato, na busca de soluções para o problema,
promoveu reuniões com os envolvidos, bem como registrou tais fatos e repassou
informações à Delegacia Especializada em Roubo de Cargas, em Curitiba, sob cuja
responsabilidade está a condução oficial da questão.

o

DEMAIS ATIVIDADES
Foram desempenhadas também outras atividades já incorporadas à rotina administrativa
do Sindicato, tais como: emissão de boletos e controle da cobrança das mensalidades
das empresas associadas; controle da arrecadação da contribuição sindical patronal e da
contribuição
assistencial
patronal;
manutenção
e
aperfeiçoamento
do
site
www.sindiadubos.org.br ; e atendimento a demandas específicas das empresas
associadas e da ANDA.

SINDIADUBOS, 29 de janeiro de 2016.

	
  

	
  

