	
  

As principais ações levadas a efeito pelo Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos
Agrícolas no Estado do Paraná – SINDIADUBOS durante o exercício de 2018 estão a
seguir descritas:

O SINDIADUBOS é a entidade oficial, formalmente reconhecida por lei há 30 anos, para
atuação na defesa e representação dos interesses do segmento de fertilizantes no Estado
do Paraná, tendo exercido seu papel junto aos níveis federal, estadual e municipal da
administração pública, bem como perante entidades privadas intervenientes no setor.
Tradicionalmente tem intercedido em favor dos associados, no tratamento de assuntos
pertinentes à sua condição de representação institucional patronal, tais como:
a) com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP pela participação de seu
Diretor Presidente na Diretoria e nos Conselhos Temáticos da entidade, representando o
segmento dos produtores de fertilizantes do Paraná;
b) com a Alfândega da Receita Federal em Paranaguá nos temas relativos ao processo de
importação de fertilizantes, em especial quanto ao regramento da utilização dos recintos
alfandegados público e privado;
c) com o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no tocante à
vigilância sanitária na importação de fertilizantes por Paranaguá;
d) com o Exército do Brasil no trato dos assuntos relacionados à fiscalização da
importação, transporte e armazenagem do nitrato de amônio agrícola;
e) com a ADAPAR – Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná nas questões de
fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes no Estado;

Repetindo o que já vem ocorrendo há alguns anos, em 2018 o Sindiadubos manteve
contato regular e frequente com a Presidência e as diversas Diretorias da APPA. Nestas
ocasiões têm sido tratados temas de interesse estratégico do segmento de fertilizantes,
em especial quanto às obras, instalações e equipamentos para melhoria do processo de
descarga, bem como sobre a programação e execução das campanhas de dragagem.

	
  

	
  

O Sindiadubos esteve presente em muitas das 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 opção para
atracação dos navios de fertilizantes nos berços preferenciais e alternativos.

Com periodicidade mensal são tratados, compilados e divulgados aos associados e a
outros intervenientes do setor os dados estatísticos referentes à importação de
fertilizantes pelos portos do Paraná (Cais Comercial de Paranaguá, Cais da Fospar e
Antonina), incluindo informações sobre quantidades e tipos de produtos importados, bem
como relativas ao pagamento de sobre-estadia (demurrage). Também repassamos aos
associados os dados e informações divulgados pela ANDA e por outras fontes
especializadas no segmento.

Na qualidade de entidade mantenedora da Associação Nacional para Difusão de Adubos ANDA, o Sindiadubos é membro permanente e participa mensalmente das reuniões
ordinárias do Conselho Deliberativo da entidade, onde são discutidas e definidas as
estratégias e diretrizes de atuação da associação nacional objetivando o alcance da
melhor representatividade e defesa dos interesses do setor.

O Sindiadubos tem membros permanentes nos Grupos de Trabalho de Assuntos Jurídicos
e de Pesquisa Setorial, instituídos pela ANDA, os quais participam de reuniões temáticas
específicas na sede da entidade nacional. Da mesma forma, temos participantes efetivos
nos Subgrupos de Saúde e Segurança Ocupacional e Nutrientes para a Vida.

Com a presença de aproximadamente 500 pessoas, entre associados, convidados,
patrocinadores e os mais qualificados players do setor de fertilizantes brasileiro e
internacional, representando 180 empresas, foi realizado em 25 de outubro, no Centro
de Eventos da FIEP, em Curitiba, o Simpósio Sindiadubos 2018. Os palestrantes foram os
senhores Lourenço Fregonese – Diretor Presidente da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina, e os experts em agronegócios - Eugenio Librelotto Stefanello e
Fernando Muraro Jr. O evento culminou com o já tradicional “network cocktail”. Fotos,
vídeo e palestras estão disponíveis para acesso em www.sindiadubos.org.br/simposio.

Demos continuidade em 2018 ao contato e intercâmbio de informações com a Delegacia
da Polícia Civil Especializada em Furto e Roubo de Cargas. Foram encerrados os serviços

	
  

	
  

contratados para investigação e levantamento de informações sobre o modus operandi
dos meliantes.

A atuação do Sindicato junto ao SESI, SENAI e IEL tem proporcionado às empresas
associadas, entre outros benefícios, o acesso à participação no Programa Cuide-se Mais,
que promove ações preventivas em relação a várias enfermidades, e na Campanha de
Vacinação Contra a Gripe. Demos continuidade à parceria para obtenção de descontos
para os filhos de industriários nas mensalidades do Colégio SESI, nas modalidades de
Educação Infantil, Regular e Ensino Médio Bilíngue. Sistematicamente divulgamos cursos
do Sistema FIEP, como, por exemplo, de Formação de CIPA e de Brigada de Incêndio.
Incentivamos as empresas a desfrutar de outras iniciativas voltadas para as indústrias do
setor, como a Cartilha do e-Social e os Programas Bússola da Inovação e Bússola da
Sustentabilidade.

Superado o momento inicial do impacto das mudanças nas relações entre empregados e
empregadores, decorrentes da reforma trabalhista, o Sindiadubos recebeu as
reivindicações da parte laboral e, sob a orientação clara e precisa de consultor
especialista no tema, formulou proposta que culminou na assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho para o período 2018-2019, em termos, bases e condições que
podem, ao mesmo tempo, ser suportadas pelos empregadores e atender aos pleitos dos
empregados.

A Cooperativa que há muito tempo vinha prestando o serviço de transporte de
fertilizantes em Paranaguá alterou sua personalidade jurídica, por força de determinação
judicial, passando a atuar como sociedade comercial anônima. As negociações sobre o
reajuste anual do valor do frete em 2018 se desenvolveram neste novo cenário tributário
e comercial. Apesar da elevação dos custos da transportadora, as tratativas chegaram a
bom termo, com o Sindiadubos garantindo o preço mais adequado do frete, tanto para a
descarga no costado quanto nas transferências entre os armazéns de retaguarda. Com a
finalidade de aprimorar cada vez mais o relacionamento entre a empresa prestadora do
serviço de transporte e os seus associados, o Sindicato tem acompanhado estas
operações e orientado os envolvidos, de ambas as partes, para a adoção de melhores
práticas de planejamento, execução e controle logístico, e, simultaneamente, tem
desenvolvido pesquisas para apuração de custos, as quais servem para embasar as
negociações sobre o assunto, cujos resultados revertem diretamente em benefício dos
contratantes dos citados serviços, associados ou não ao Sindiadubos.

Em agosto foi realizado em Curitiba o Workshop ANDA/SINDIADUBOS que abordou as
alterações nos procedimentos de transporte e armazenagem do Nitrato de Amônio,
introduzidas pela Portaria Nº 42 – COLOG – Ministério da Defesa do Brasil. O evento, que
foi franqueado a associados do Sindicato e demais entidades envolvidas no assunto,
contou com 37 participantes.

	
  

	
  

As medidas tomadas pelo governo federal ao lidar com a greve dos caminhoneiros, em
especial o tabelamento do frete, afetaram profundamente o segmento de fertilizantes no
tocante ao custo do transporte rodoviário. A ANDA ingressou com ação judicial contra o
tabelamento e, desde então, o Sindiadubos tem atuado como facilitador nas providências
e tratativas entre a associação nacional e os associados.

Outras atividades habituais e rotineiras do Sindicato continuaram sendo desempenhadas,
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; emissão, controle da cobrança e repasse da
contribuição extraordinária para o “funding” da ANDA; manutenção, atualização e
aperfeiçoamento do site www.sindiadubos.org.br. Cumpre salientar, por fim, que muitas
das atividades mencionadas neste Relatório, desempenhadas pela estrutura
organizacional do Sindiadubos, resultaram em benefícios também para empresas do
setor que não são associadas ao Sindicato no Paraná.

SINDIADUBOS, Janeiro de 2019.

	
  

	
  

