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Nova Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química
toma posse no Congresso Nacional
Foto: Flickr/PSDB

Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química

A Frente Parlamentar da Química realizou na quarta-feira (15), a Solenidade de Posse da Comissão Executiva para
o biênio de 2017-2018. A cerimônia aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília.
O evento reuniu cerca de 150 pessoas e foi marcado pela presença de um grande número de parlamentares,
representantes do Poder Executivo, executivos do setor químico, representantes de associações setoriais e
lideranças sindicais.
O presidente da FPQuímica, João Paulo Papa (PSDB/SP), abriu o encontro lembrando do importante legado deixado
por seus antecessores e atuais presidentes de honra da FPQuímica, o então deputado Vanderlei Siraque, que fundou
a Frente e a presidiu entre 2012 e 2014, e o deputado Paulo Pimenta (PT/RS), presidente no biênio de 2015/2016.
Em seguida, apresentou os parlamentares, os representantes do Poder Executivo e a secretária-executiva da
Comissão Executiva para o biênio 2017-2018.
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(Foto da esquerda) Presidente da Frente, João Paulo Papa (PSDB/SP) e Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Abiquim prestam
homenagem ao Presidente de Honra da FPQuímica, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS). (Foto da direita) Dep. João Paulo Papa discursa ao
lado do deputado Paulo Pimenta e do vice-presidente da FPQuímica na Câmara, o deputado Afonso Motta (PDT/RS).

O deputado Papa citou algumas prioridades da sua gestão, tais como a questão da energia, que segundo ele, é a
base de toda a produção na química, assim como as matérias-primas. Chamou atenção também para as tratativas
referentes à questão logística, pesquisa e desenvolvimento e qualificação da mão-de-obra, temas de grande
importância para o crescimento do setor e desenvolvimento do País.
Em seguida, o parlamentar convidou o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, para juntos
homenagearem o deputado Paulo Pimenta entregando uma placa como agradecimento pela atuação da sua gestão
na FPQuímica para a indústria química nacional. Figueiredo agradeceu pelo empenho do deputado nas inúmeras
ações lideradas por ele nesses dois anos e destacou a conquista da parceria com a EPL firmada através do Termo
de Cooperação Técnica, que foi assinada na sequência da solenidade e representou um importante resultado da
atuação da Frente Parlamentar da Química.
O deputado Paulo Pimenta agradeceu às entidades apoiadoras e lembrou do trabalho da Comissão Executiva na
construção da excelência da sua gestão na FPQuímica. “Desejo sucesso ao deputado Papa neste grande desafio. Ele
está com um time de primeira linha, tenho certeza que todos farão um excelente trabalho”, concluiu o expresidente.
O deputado Papa afirmou ainda que “estamos tentando formar um time com objetivo de fortalecer a indústria
química e, assim fortalecer a indústria nacional, tornando-a mais competitiva e gerando mais empregos.
Buscaremos, portanto, ajudar no desenvolvimento nacional. Vamos ao trabalho”.
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Presidente da Frente Parlamentar da Química, João Paulo Papa

A nova composição da Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química, assim como mais detalhes sobre a
Frente estão disponíveis em: www.fpquimica.org.br.

Abiquim e EPL oficializam acordo de Cooperação Técnica durante evento
de posse da nova comissão executiva da FPQuímica
Na sequência foi celebrada a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Empresa de Planejamento e
Logística (EPL) e a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O Acordo é resultado do empenho do Grupo
de Trabalho de Logística da Abiquim e Governo Federal, criado pelo então ministro dos Transportes, Antonio Carlos
Rodrigues, durante audiência realizada em 1 de abril de 2015 com a Abiquim e a Frente Parlamentar da Química,
então liderada pelo deputado Paulo Pimenta.
O objetivo do Acordo é realizar intercâmbio de informações para o mapeamento, planejamento, elaboração e
avaliação de soluções de infraestrutura, operacionais e regulatórias para o desenvolvimento da logística de
transportes no país, com foco no setor das indústrias químicas.

Foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados

Presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho assina o Acordo de Cooperação Técnica entre EPL e Abiquim

O presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho, afirmou que, como empresa do governo brasileiro, dará todo o
apoio para as diversas ações que deverão ser implementadas a partir da parceria. “Tenho certeza que é possível
empreendermos estudos que irão oferecer alternativas para o transporte e logística no País no curto prazo, com a
qualidade e dinâmica que o Brasil exige”, concluiu.

Acordo de cooperação técnica entre Abiquim e ANTT
é prorrogada por mais dois anos
A Abiquim tem um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que
estabelece atividades relacionadas a melhorar a segurança no Transporte de Produtos Perigosos. O acordo foi
firmado entre a Abiquim e a ANTT em 2015 e, no dia 14 de fevereiro de 2017, foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) a deliberação nº 33 do Diretor-Geral da ANTT, Jorge Bastos, que estabeleceu sua prorrogação por mais
24 meses a serem contados a partir do dia 19 de março e a inclusão de novos objetivos de trabalho.
Entre os objetivos do acordo está a difusão do Estudo Estratégico de Logística – II Fase da Abiquim com o
Mapeamento e Análise dos fluxos da cadeia logística da indústria química e propostas para melhoria da
infraestrutura e regulação do setor, a formação de competências técnicas em segurança de transporte por meio da
participação de profissionais da ANTT no Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
(SASSMAQ); difusão do SASSMAQ para colaborar na avaliação do desempenho nas áreas de segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade das empresas que prestam serviços à indústria química; difusão do Pró-Química com o
objetivo de fornecer, via telefone, orientações de natureza técnica em caso de emergências com produtos químicos,

além de estabelecer contato com o fabricante, transportador, entidades públicas e privadas que devem ser
acionadas em ocorrências dessa natureza; difusão do Programa Atuação Responsável®, entre outras ações focadas
no desenvolvimento do transporte de produtos perigosos.
Clique aqui para ler a deliberação Nº 33, que estabelece a prorrogação do Acordo Técnico entre a Abiquim e a ANTT,
publicada no DOU do dia 14 de fevereiro.
Qualquer dúvida contatar Rodrigo Augusto Falato pelo e-mail: rodrigo@abiquim.org.br ou pelo telefone (11) 21484720.

Palestra gratuita sobre reduções temporárias da TEC para máquinas
e equipamentos sem produção nacional
A Abiquim promove a palestra gratuita “Mecanismo de Redução Tarifária aplicável a Bens de Capital (BK) e Bens de
Informática e de Telecomunicações (BIT)”, a ser realizada no dia 13 de março de 2017, das 9h às 12h, na sede da
associação, com foco na capacitação dos associados em processos de redução temporária da Tarifa Externa Comum
(TEC) para a importação de máquinas e equipamentos, sem produção nacional.
Na ocasião, o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Éder da Silva, e o assessor de Assuntos de
Comércio Exterior da Abiquim e especialista na entidade sobre o tema, Diego Hrycylo, explicarão o conceito do
regime de ex-tarifário para BK e BIT, que envolve a desoneração tarifária, em caráter temporário, nas aquisições de
bens de capital e de tecnologia e informática, sem fabricação nacional, bem como esclarecerão os pontos de
atenção no peticionamento dos pleitos.
Para mais informações sobre o evento e confirmação de presença, os interessados deverão contatar a assistente
Administrativa de Comércio Exterior, Aline Gimenes, pelo telefone (11) 2148-4741 ou pelo e-mail
aline@abiquim.org.br.

Fique atento aos equipamentos para emergências no
transporte terrestre de produtos perigosos e evite autuações

Reiteramos que a norma técnica ABNT NBR 9735 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte
terrestre de produtos perigosos, publicada em 30 de maio de 2016 e em vigor desde a mesma data, apresenta
algumas alterações no conjunto de equipamentos para situações de emergência para o transporte rodoviário, além
da inclusão de itens para o transporte ferroviário.
A norma, elaborada pela ABNT/CB16 – Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego, estabelece o conjunto de
equipamentos para situações de emergência para o transporte rodoviário e ferroviário e os equipamentos de

proteção individual (EPI), que devem ser utilizados pelo condutor e equipe envolvida no transporte, se houver, por
exemplo ajudante do motorista.
A norma tem “status/força de lei” por ser citada na Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
nº 5232 de 2016 em seu artigo “1.1.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis ao
transporte terrestre de produtos perigosos”.
Para ler algumas das mudanças nos itens de EPI e de equipamentos para situações de emergência no transporte
rodoviário apresentadas na norma clique aqui.
Para adquirir a norma técnica ABNT NBR 9735, clique aqui.
Qualquer dúvida contatar Rodrigo Augusto Falato pelo e-mail: rodrigo@abiquim.org.br ou pelo telefone (11) 21484720.

Norma do CB-10 entra em Consulta Nacional
No dia 6 de fevereiro entrou em consulta nacional a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
NBR 11589 Preparação, padronização e estocagem de soluções para análises químicas. Esse projeto foi
desenvolvido pela Comissão de Estudo de Óxido de Eteno (CE 010:202-001), que pertence ao Comitê Brasileiro de
Química - ABNT/CB-10 - cuja superintendência está no âmbito da Abiquim.
A norma estabelece os procedimentos para a preparação, padronização e estocagem de soluções padrão
volumétricas e soluções reagentes comumente usadas em análises químicas.
A consulta à NBR 11589 Preparação, padronização e estocagem de soluções para análises químicas estará disponível
até a data limite de 6 de abril de 2017 e pode ser feita neste link: http://www.abntonline.com.br/consultanacional/
Para mais informações entre em contato com a assessora de Normas Técnicas da Abiquim, Renata Fernandes Souza,
pelo e-mail: renata@abiquim.org.br.

Projeto Recicla Plástico Brasil tem apoio da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente
O projeto Recicla Plástico Brasil, promovido pela Plastivida, Instituto Brasileiro do PVC, Abimaq e Abiquim, conta
com o apoio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. A ação mostrará o ciclo de vida dos
plásticos e como ele participa do dia a dia das pessoas e vai destacar a coleta seletiva dos plásticos, usando um
estande da feira Plástico Brasil como modelo para simular a coleta seletiva de uma cidade, formatada com a
responsabilidade compartilhada entre prefeitura, sociedade civil, indústria e varejo, nos moldes da PNRS – Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

No estande também haverá uma área onde serão destacadas as aplicações dos plásticos, uma linha de reciclagem
e transformação completa. Serão simulados ambientes como cozinha, sala/home office (ambientação, mobília e
decoração utilizando o plástico), área para lazer e brinquedos, com grama sintética, mobiliários plásticos,
brinquedos, deck de madeira plástica e materiais esportivos e uma área médica com os produtos de plástico, como
frascos de medicamentos, próteses, bolsas de sangue e seringas, entre outros. A linha de reciclagem e
transformação do plástico vai funcionar ao vivo na feira e nela os resíduos gerados no evento serão selecionados,
tratados, moídos e transformados em novos produtos reciclados.
O Recicla Plástico Brasil contará também com a realização de dois workshops. No de Sustentabilidade palestrantes
vão abordar temas como o Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo; Estudo de Ecoeficiência de Janelas de
PVC; Programa Atuação Responsável – Melhoria Contínua da Indústria Química; Reciclagem de EPS; Sistema
Completo de Reciclagem de Material Pós-Consumo. No Workshop Mobiliários Adaptados em PVC, profissionais
convidados vão aprender a usar produtos de PVC na confecção de mobiliários adaptados (cadeiras, mesas,
andadores) a crianças com disfunção neuromotora.
O Recicla Plástico Brasil conta ainda com as ações: Reciclagem de credenciais, em que todas as credencias da feira,
confeccionadas em plástico, serão coletadas em máquinas de Papa Cartão localizadas na saída do pavilhão e no
estande do projeto. Esse material será destinado à reciclagem, viabilizando a fabricação de porta copos, placas de
sinalização e outros materiais que ficarão expostos no estande do projeto;
Na ação Reciclagem de EPS, uma máquina degasadora retirará o ar do material reduzindo seu volume, eliminando
o principal entrave para reciclagem do EPS. Haverá também uma exposição de produtos fabricados a partir de EPS
reciclado. E o Projeto Tampinha Legal, lançado no 2º Congresso Brasileiro do Plástico, foi idealizado pela Plastivida
em parceria com o Sinplast, Simplás e Simplav, e tem o objetivo de incentivar a coleta de tampas plásticas de garrafa
para que sejam reutilizadas e recicladas. O material reciclado será recolhido a fim de gerar recursos que viabilizem
a produção de mobiliários adaptados para crianças com disfunção neuromotora.
As empresas que desejarem patrocinar a Recicla Plástico Brasil e terem sua marca no estande da ação podem entrar
em contato com a equipe comercial da Informa Exhibitions pelos números: (11) 3598.7817 / (11) 3598-7850 / (11)
3017.7877 / (11) 3598.7833 / (11) 3598.7876

Participe da Plástico Brasil
O credenciamento para profissionais que desejarem visitar a Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da
Borracha é gratuito e deve ser feito por meio do site da feira (www.plasticobrasil.com.br), na opção
“Credenciamento”. Depois de preencher a ficha, o visitante pode imprimir a credencial em casa ou nos totens
eletrônicos na entrada da feira.
A entrada é gratuita e restrita ao público com idade acima de 16 anos. Alunos de escolas técnicas entre 14 e 16 anos
só terão acesso ao pavilhão acompanhados pelo professor ou coordenador que tiver feito credenciamento prévio

pela Internet. Os educadores devem primeiro credenciar no site a instituição de ensino e seus dados pessoais, e
então aguardar a liberação para o cadastro dos alunos.
A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 20 a 24 de março de 2017, no São
Paulo Expo Exhibition & Convention Center. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim, com organização e promoção da Informa Exhibitions.
Para mais informações e participar da Plástico Brasil acesse o hotsite da feira clicando aqui.

“O Brasil tem vocação natural para a química, pois é rico em matériasprimas, possui a maior biodiversidade do mundo e grande reserva de
minerais, além de estar entre os 10 maiores produtores de petróleo do
planeta. Sua produção de gás deverá triplicar até 2030”.
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SERVIÇOS

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2016
A publicação apresenta os números referentes ao faturamento, balança comercial, entre
outras estatísticas da indústria química nacional até o ano de 2016. Acesse clicando aqui.

CURSOS AICHE-ABIQUIM PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR QUÍMICO
A fim de proporcionar conteúdo atualizado e de qualidade, a Abiquim desenvolveu uma
parceria inédita com a AIChE Academy, instituição norte-americana especializada na oferta
de cursos destinados a aumentar o nível de capacitação dos profissionais das indústrias
químicas de forma prática e dinâmica. Os cursos são online e ministrados em inglês. Mais
informações e inscrições em: www.abiquim.org.br/cursos/aiche

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A CRISE HÍDRICA
Clique aqui para acessar gratuitamente este material, que serve de base para o
desenvolvimento de um plano de contingência com ações mitigatórias em casos de
restrição hídrica para a indústria química.

ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
O relatório final do Estudo está disponível para download no site da Abiquim. Clique aqui
para acessar o PDF.

LINKEDIN
Conecte-se à Abiquim pelo canal da associação no Linkedin e acesse notícias relacionadas
à indústria química, informações sobre os eventos e cursos realizados pela associação e
outras novidades do setor. Clique aqui e acesse.

YOUTUBE
Acesse o canal da Abiquim no Youtube para assistir a palestras, cursos e trechos de
eventos realizados pela associação: youtube.com/VideosAbiquim

SILICONEWS
Para receber o informativo da Comissão Setorial de Silicones da Abiquim em seu e-mail,
entre em contato com camila@abiquim.org.br. Acesse aqui a última edição.

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas de 20 a 24 de fevereiro:
21 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo (Sepro)

10h00 – Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários
22 de fevereiro
13h30 – Comissão Setorial de EPS
23 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Processo (Gepro)
10h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE)
24 de fevereiro
09h30 – Comissão de Relações Governamentais
PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
23 e 24/02 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
07/03 – Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e Controle de Impactos e Riscos
20/03 – Classificação Fiscal de Mercadorias
29 e 30/03 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Clariant inaugura o Global Competence Center Haircare no Brasil
 Rhodia tem novo diretor de Pesquisa e Inovação na América Latina
 Parceria entre Basf e Nuritas irá desenvolver nova geração de peptídeos por meio da inteligência
artificial
 Nitro Química apresenta nova estrutura de marcas e amplia portfólio de produtos
 Braskem é primeira empresa brasileira a ingressar no ranking de engajamento de fornecedores
do CDP Supply Chain
 Divulgação de Resultados do 4º trimestre de 2016 entrevista coletiva para a imprensa
 Basf abre edital para seleção de projetos incentivados
 Oxiteno recebe certificação Top Employer Brasil pelo quarto ano consecutivo
 Evonik inaugura laboratório de revestimentos na Turquia
 AkzoNobel lança plataforma de inovação aberta no segmento químico

Para inclusão de notícias na página Notícias das Associadas, no site da Abiquim, envie o
texto no padrão de press release da empresa para imprensa@abiquim.org.br
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