
Sindicato Consat's  CSI's Desafio Ação
Início 

Previsto
Conclusão 

Prevista
Nova Conclusão 

Prevista
Conclusão 
Realizada

Status

O Sindicato 
demandante tem 
representante no 

Conselho?

OBS
Informação 

atualizada em
RESPOSTAS  PARA OS SINDICATOS

SINRECICLE COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

Implatar piloto de logística 
reversa de embalagens que 
contemple os sindicatos da 
FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

Em 28/02 foi realizada reunião para deliberação do modelo de logística reversa a ser implantado. Em 15/04  a FIESP foi contactada para construir modelo de 
cooperação. Atualmente está sendo construída a minuta do modelo, a ser aprovado em 30/05.
30/05/19 - o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Resíduos, Logística reversa e Reciclagem. 

SINDIVIDROS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/12/19 30/12/2019 Concluído

Em 28/02 foi realizada reunião para deliberação do modelo de logística reversa a ser implantado. Em 15/04  a FIESP foi contactada para construir modelo de 
cooperação. Atualmente está sendo construída a minuta do modelo, a ser aprovado em 30/05.
30/05/19 - o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Resíduos, Logística reversa e Reciclagem. 

SIGES COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINCAFÉ COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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SINCONFEC COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINCONGEL COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINCONSUL COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIBEBIDAS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINDIBORES COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDICACAU COEMAS
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oportunidades de negócios para as 
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- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDICALÇADOS COEMAS
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINDIMASSAS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIMOL COEMAS
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Min. Público, e que gere 
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empresas capixabas
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evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDINFO COEMAS
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reversa, que atenda aos interesses 
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empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIPÃES COEMAS
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reversa, que atenda aos interesses 
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oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINDIPAPEL COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIPEDREIRAS COEMAS
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evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIPLASTES COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
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Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIQUIMICOS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINRECICLE COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIREPA COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIROCHAS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIMADEIRA COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINDIMÓVEIS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDUSCON COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDUTEX COEMAS
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reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.
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A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINVESCO COEMAS
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 - Monitorar a 
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Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIFABRA COEMAS
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evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIJOIAS COEMAS
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Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.



SINDILATES COEMAS
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- Implatar piloto de logística 
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01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIPESCA COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINDIVIDROS COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.

SINERGES COEMAS

Viabilizar modelo de logística 
reversa, que atenda aos interesses 
da indústria, órgãos reguladores e 
Min. Público, e que gere 
oportunidades de negócios para as 
empresas capixabas

 - Monitorar a 
evolução/conclusão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos; 
- Implatar piloto de logística 
reversa de  que contemple os 
sindicatos da FINDES

01/02/19 31/08/19 30/12/2019 Concluído

A discussão sobre Logística Reversa está inserida no contexto da consolidação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS, em elaboração pela SEAMA/UFES desde o 
ano de 2018, com previsão de conclusão no ano de 2019 (data final ainda a confirmar pela nova gestão da SEAMA em 2019);
 - Entre dez/18 e fev/19, foram realizadas pela SEAMA  5 oficinas regionais de trabalho para discussão dos resultados preliminares do diagnóstico, de forma a 
possibilitar a todos os setores opinarem. Para possibilitar a contribuição efetiva do setor industrial, o COEMAS, junto com o CONDER, reforçou junto aos sindicatos e 
regionais a importância da participação nesta etapa de trabalho, de maneira que o diagnóstico retrate a realidade dos problemas enfrentados pela indústria. Apesar 
deste reforço, a participação do setor industrial foi pouco expressiva (nem manifestações por escrito, nem participação dos sindicatos);
- em 12/03/19, recebemos da SEAMA, e-mail notificando sobre a disponibilização da Versão Preliminar do Diagnóstico sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos no Espírito 
Santo, que receberá contribuições até a data de 01/04/19. No dia 13/03/19, este mesmo documento foi disponibilizado aos presidentes de sindicatos da FINDES, 
solicitando o envio de contribuições para o documento, até o dia 27/03/19, de forma a possibilitar o registro de  inadequações no documento junto à SEAMA;
- em paralelo a discussão do PERS, também vem crescendo a preocupação de alguns sindicatos (destacadamente o SINCAFÉ e SINDIMASSAS, que registraram esta 
preocupação no mês de fev/19) quanto aos impactos de  ações do Ministério Público e órgãos ambientais em outros estados, no que diz respeito a comprovação, por 
parte das empresas, da logística reversa de suas embalagens. Registraram também a preocupação de que os órgãos daqui também comecem a dotar a mesma postura 
em breve;
- a partir destas provocações e do conhecimento do funcionamento do sistema de Logística Reversa do Estado de SP, o COEMAS convidou o representante da FIESP que 
coordenou este trabalho, para apresentar e discutir este modelo, seus resultados e a viabilidade de implantarmos no ES, através da FINDES. Após as discussões 
ocorridas na reunião do dia 19/02/19, foi deliberado pelo COEMAS avançar na construção de cooperação técnica com a FIESP para viabilizar o aproveitamento de 
expertise e sinergias. Em consonancia, foram realizadas duas reuniões com a nova executiva do COEMAS para alinhamento das ações futuras. O projeto está em fase de 
construção da minuta do termo de cooperação com a FIESP.  
30/05/19 -  o modelo deliberado em reunião do conselho será reavaliado em função de requerimentos de vários sindicatos. A ata de aprovação será votada no dia 
31/05/19 sobre o modelo a ser implantado. Por enquanto, o projeto segue de stand-by. 
30/09/19 - Entregue o PGRS com todas as contribuições elencadas pela indústria. 
30/12/19 - Criado o Forum Empresarial de Logística Reversa e Reciclagem.


