
 

 

 
A seguir estão descritas as principais ações levadas a efeito pelo Sindicato da Indústria de 

Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado do Paraná – SINDIADUBOS durante o ano de 

2017. 

 

O Sindiadubos é a entidade formal e oficial, reconhecida por lei há 30 anos, de defesa e 

representação dos interesses do segmento de fertilizantes no Estado do Paraná, tendo 

exercido seu papel junto aos níveis federal, estadual e municipal do setor público, bem como 

perante entidades privadas intervenientes no setor. Em muitas e variadas ocasiões tem 

intercedido em favor dos associados no tratamento de assuntos pertinentes à sua condição 

de representação institucional patronal, tais como:  

a) com a Alfândega da Receita Federal em Paranaguá nos temas relativos ao processo de 

importação de fertilizantes, em especial quanto ao regramento da utilização dos recintos 

alfandegados público e privado;  

b) com o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no tocante à 

vigilância sanitária em Paranaguá;  

c) com o Exército do Brasil no trato dos assuntos relacionados à importação do nitrato de 

amônio; 

d) com a ADAPAR – Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná nas questões de fiscalização 

da produção e do comércio de fertilizantes no Estado;  

  

Com periodicidade mensal são tratados e divulgados aos associados e a outros 

intervenientes os dados estatísticos referentes à importação de fertilizantes pelos portos 

do Paraná (Cais Comercial de Paranaguá, Cais da Fospar e Antonina), incluindo 

informações sobre quantidades e tipos de produtos importados e o pagamento de sobre-

estadia (demurrage). Também repassamos aos associados os dados e informações 

divulgados pela ANDA. 

 

Durante o ano foram inúmeras as presenças do Sindiadubos nas reuniões de atracação 

promovidas pela Diretoria de Operações da Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina - APPA, onde foram tratadas as condições e possibilidades de escolha da melhor 

opção para atracação dos navios de fertilizantes nos berços preferenciais e alternativos. 

 

 



 

 

 

 

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

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

são discutidas e definidas as estratégias e diretrizes de atuação da entidade nacional 

objetivando o alcance da melhor representatividade e defesa dos interesses do setor. 

 

O Sindiadubos tem membros permanentes nos Grupos de Trabalho de Assuntos Jurídicos 

e de Pesquisa Setorial, instituídos pela ANDA, os quais participam de reuniões mensais na 

sede da entidade nacional. Da mesma forma temos membros efetivos nos Subgrupos de 

Saúde e Segurança Ocupacional e de Nutrientes para a Vida. 

 

Durante o ano de 2017 o Sindiadubos manteve contato regular e frequente com a 

Presidência e as diversas Diretorias da APPA. Nestas ocasiões foram tratados temas de 

interesse estratégico do segmento de fertilizantes, em especial quanto às obras, 

instalações e equipamentos para melhoria do processo de descarga, bem como sobre a 

programação e execução do programa de dragagem. O Sindicato também fez parte do 

Grupo de Trabalho instituído pela APPA (Portaria nº 083/17) para analisar a produtividade 

dos berços públicos do Porto de Paranaguá. 

 

Com a presença de mais de 400 participantes, entre associados, convidados, 

patrocinadores e os mais representativos players do setor de fertilizantes brasileiro e 

internacional foi realizado em 26 de outubro, no Centro de Eventos da FIEP, em Curitiba, 

o Simpósio Sindiadubos 2017. Os palestrantes foram os senhores Luiz Henrique Dividino – 

Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Antonio 

Fayet – Consultor da CNA e Alexandre Mendonça de Barros – Expert em Agronegócio. O 

evento culminou com o já tradicional “network cocktail”. 

 

A atuação do Sindicato junto ao SESI, SENAI e IEL proporcionou às empresas associadas, 

entre outros benefícios, o acesso à participação no Programa Cuide-se Mais, que promove 

ações preventivas em relação a várias enfermidades.  Também continuamos a parceria 

para obtenção de descontos nas mensalidades do Colégio SESI para 2017, nas 

modalidades de Educação Infantil, Regular e Ensino Médio Bilíngue. Sistematicamente 

divulgamos cursos, como, por exemplo, de CIPA, de Higiene Ocupacional e de Liderança. 

Incentivamos as empresas a desfrutar de outras iniciativas da FIEP voltadas para as 

indústrias do setor, como a Vacinação contra a Gripe, a Cartilha do e-Social e os Programas 

Bússola da Inovação e Bússola da Sustentabilidade. 

 

 

 



 

 

 

Em um momento historicamente importante nas relações entre empregados e 

empregadores, sob a orientação clara e precisa do nosso consultor especialista no tema, 

analisamos as reivindicações dos sindicatos laborais e formulamos nossa proposta, o que 

culminou na assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho para o período 2017-2018, em 

termos, bases e condições que podem, ao mesmo tempo, ser suportadas pelos 

empregadores e atender aos pleitos dos empregados. 

 

O transporte de fertilizantes dentro de Paranaguá tem sido feito há muitos anos por uma 

cooperativa de transportadores locais. Tanto a descarga no costado quanto as 

transferências de produto entre os armazéns de retaguarda. Tem cabido ao Sindiadubos 

recepcionar e analisar as propostas de reajuste do valor do frete apresentadas pela 

Cooperativa. O sindicato acompanha junto aos seus associados a operação de transporte 

e realiza estudos de apuração de custos para embasar as tratativas sobre o assunto. 

Habitualmente se tem obtido reduções nos valores propostos pelos transportadores, cuja 

economia decorrente reverte diretamente aos associados e também aos não associados 

usuários do serviço.  

 

O Sindiadubos continuou em 2017 mantendo contato e intercâmbio de informações com a 

Delegacia da Polícia Civil Especializada em Furto e Roubo de Cargas. Adicionalmente foram 

contratados serviços de investigação privada para levantamento de informações sobre o 

modus operandi dos meliantes, para subsequente encaminhamento às autoridades 

policiais. O estudo em tela está sendo integralmente custeado com recursos próprios do 

Sindiadubos, portanto, sem qualquer ônus aos associados. Concomitantemente, medidas 

de prevenção adotadas pelas empresas do setor, combinadas com as operações realizadas 

pelas autoridades policiais, resultaram na diminuição das ocorrências de adulteração e 

roubo de cargas de fertilizantes com origem no Paraná. 

 

Outras atividades habituais e rotineiras do Sindicato continuaram sendo desempenhadas, 

tais como: relacionamento com entidades congêneres; apoio e assessoramento no 

atendimento a demandas específicas das empresas associadas e da ANDA; emissão e 

controle da cobrança das mensalidades; controle da cobrança e repasse da contribuição 

para o “funding” da ANDA; controle da arrecadação das contribuições patronais; 

manutenção e aperfeiçoamento do site www.sindiadubos.org.br. Cumpre salientar, por 

fim, que muitas das atividades mencionadas neste Relatório, desempenhadas pela 

estrutura organizacional do Sindiadubos, resultaram em benefícios também para empresas 

do setor que não são associadas ao Sindicato no Paraná. 

 

 

SINDIADUBOS, 31 de Janeiro de 2018. 

 

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

