
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2016 

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 2016.  

o TRATAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS 

Mensalmente são tratados e divulgados aos associados e a outros intervenientes os dados 

estatísticos referentes à importação de fertilizantes pelos portos do Paraná (Cais Comercial 

de Paranaguá, Cais da Fospar e Antonina), incluindo informações sobre quantidade e tipos 

de produtos importados e o pagamento de demurrage (em dólares norte-americanos). 

 

o PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE ATRACAÇÃO NA APPA 

Durante o ano foram 20 presenças nas reuniões de atracação promovidas pela Diretoria 

de Operações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, onde foram 

tratadas as condições e possibilidades de escolha da melhor alternativa de atracação dos 

navios de fertilizantes nos berços preferenciais e alternativos. 

 

o PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSELHO DA ANDA 

Na qualidade de entidade mantenedora da Associação Nacional para Difusão de Adubos - 

ANDA, o Sindiadubos participa mensalmente das reuniões do Conselho Deliberativo da 

entidade, 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 E COMITÊS 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 membros permanentes no Comitê de Estatística e no 

Comitê de Saúde e Segurança Ocupacional. 

 

o CONTATOS COM A PRESIDÊNCIA E DIRETORIAS DA APPA 

Durante o ano de 2016 o Sindiadubos manteve contato regular e frequente com a 

Presidência e as diversas Diretorias da APPA, onde foram tratados temas de interesse 

estratégico do segmento de fertilizantes, em especial quanto às obras e instalações para 

melhoria do processo de descarga e à execução da dragagem. 

 

o SIMPÓSIO SINDIADUBOS 2016 

No dia 27 de outubro foi realizado no Centro de Eventos da FIEP, em Curitiba, o Simpósio 

Sindiadubos. Contou com a presença de mais de 400 participantes, entre associados, 

convidados, patrocinadores e os mais representativos players do setor de fertilizantes 

brasileiro e internacional. Os palestrantes foram os senhores Luiz Henrique Dividino, 

Eduardo Daher e Fernando Muraro. O evento culminou com o já tradicional “network 

cocktail”. 

 

 

 



 

 

 

o PARCERIAS COM SESI/SENAI 

Ação conjunta do Sindicato com SESI possibilitou a realização, em Curitiba e Paranaguá, 

do Programa Cuide-se Mais, que promove ações preventivas em relação a várias 

enfermidades. Demos continuidade à 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, como a Vacinação contra a 
Gripe e o Programa Bússola da Inovação. 

 

o CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017 

Com a presença dos representantes dos associados e do consultor especialista no tema 

analisamos as reivindicações dos sindicatos laborais e formulamos nossa proposta de 

acordo, que culminou na assinatura da CCT 2016-2017 em bases que pudessem, ao 

mesmo tempo, ser suportadas pelos empregadores e atender aos pleitos dos empregados. 

 

o CONTROLE E INSPEÇÃO DO NITRATO DE AMÔNIO  

Os procedimentos de controle e inspeção das importações de nitrato de amônio pelo 

Exército Brasileiro demandaram a atuação do Sindiadubos no apoio a situações específicas 

de associados junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região 

Militar.   

 

o FRETE COOPADUBO 

O Estudo Técnico para Apuração de Custos do Transporte Rodoviário de Fertilizantes em 

Paranaguá contratado pelo Sindiadubos serviu para embasar as tratativas sobre o reajuste 

periódico do frete cobrado pela Coopadubo. A proposta inicial da cooperativa foi analisada 

consoante os parâmetros técnicos e financeiros do estudo e se obteve um resultado que 

contemplou os interesses de ambas as partes, alcançando consensualmente os novos 
valores que passaram a vigorar a partir de agosto de 2016.  

 

o ADULTERAÇÃO E ROUBO DE CARGAS 

O Sindiadubos continuou mantendo contato e intercâmbio de informações com a Delegacia 

Especializada em Roubo de Cargas em 2016. Medidas de prevenção adotadas pelas 

empresas do setor, combinadas com as operações policiais realizadas, resultaram na 

diminuição das ocorrências de adulteração e roubo de cargas de fertilizantes com origem 

no Paraná. 

 

o DEMAIS ATIVIDADES 

Continuaram sendo desempenhadas outras atividades habituais do Sindicato, tais como: 

relacionamento com entidades congêneres; apoio e assessoramento no atendimento a 

demandas específicas das empresas associadas e da ANDA; emissão e controle da 

cobrança das mensalidades; controle da arrecadação das contribuições patronais; 

manutenção e aperfeiçoamento do site www.sindiadubos.org.br  

 

 

SINDIADUBOS, 31 de Janeiro de 2017. 

 

http://www.sindiadubos.org.br/

