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MDIC recebe Frente Parlamentar da Química e representantes do setor
para debater temas importantes à indústria

Ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, recebeu o presidente da Frente Parlamentar da Química, o
deputado João Paulo Papa; o coordenador do tema Químicos para Construção, Eduardo Curry; e o coordenador do tema Água, Evair de
Melo, representantes da Abiquim e do setor químico.

Em 30 de março, o Ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, recebeu a Frente
Parlamentar da Química, representada pelos deputados João Paulo Papa (PSDB/SP), presidente da FPQuímica;
Eduardo Curry (PSDB/SP), coordenador do tema Químicos para Construção; e Evair de Melo (PV/ES), coordenador
do tema Água.
Pelo MDIC, também estavam presentes o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
Luiz Augusto de Souza Ferreira; o diretor do departamento de Investimento e Complexos Tecnológicos da Secretaria
de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Leonardo de Paula Luiz. A Abiquim também participou da

audiência, representada pelo presidente-executivo, Fernando Figueiredo; e pela diretora de Relações Institucionais
e Sustentabilidade, Marina Mattar, além de executivos da indústria química brasileira.
Durante a reunião foi apresentada a Frente Parlamentar da Química e debatidos temas importantes ao setor
químico.

Diretor do Centro de Cidadania Fiscal apresenta proposta
de Reforma Tributária em reunião na Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

Reunião da Comissão de Economia com a participação do economista Bernard Appy

O economista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), participou da Comissão de Economia da
Abiquim, no dia 29 de março. Na ocasião, apresentou a proposta do CCiF sobre a Reforma Tributária, na qual o
Centro defende a adoção de um imposto único, racionalizando a tributação dos bens e serviços do País, em
substituição progressiva dos cinco impostos existentes atualmente (PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS). O IBS (imposto
sobre bens e serviços) seguiria o modelo padrão do imposto não-cumulativo sobre o valor agregado (IVA), que se
baseia nos princípios que caracterizam um bom sistema tributário e nas boas práticas internacionais, sendo estes:
simplicidade administrativa, neutralidade (eficiência econômica), transparência (responsabilidade política) e
equidade (horizontal e vertical). Essa substituição seria realizada por meio de uma transição em um prazo de 10
anos, para permitir um ajuste suave ao novo modelo, por meio da elevação progressiva da alíquota do IBS e da

redução também progressiva das alíquotas dos tributos atuais, permitindo que a carga tributária se mantenha
constante ao longo deste período.
O economista comentou ter visitado alguns deputados, representantes do governo e também outras entidades, a
fim de buscar apoio à proposta do IBS dentro das discussões acerca da reforma tributária, especialmente no que
diz respeito ao ponto de que se deve evitar que o fatiamento da reforma, como vem sendo feito pelo governo atual,
não crie exceções que depois virem regras e que sejam de difícil tratamento para o futuro. Solicitou em especial o
apoio da Abiquim e se comprometeu a voltar, se assim a entidade desejar, para novas rodadas de discussão sobre
o tema, uma vez que, em seu entendimento, o Brasil não pode perder a oportunidade de fazer uma reforma
tributária mais ampla possível.
Também participaram da apresentação e das discussões representantes das Comissões de Assuntos Jurídicos e
Tributários e Relações Governamentais, além de alguns Conselheiros.
O Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) é um think tank independente, que iniciou suas atividades em 2015. O CCiF tem
como objetivo contribuir para a simplificação do sistema tributários brasileiro e para o aprimoramento do modelo
de gestão fiscal do País. O CCiF atua de forma independente e imparcial, tendo como referência os interesses difusos
da população brasileira. O economista Bernard Appy possui larga experiência no assunto tendo sido secretárioexecutivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no período de janeiro de 2003 a julho de
2009. Foi também sócio diretor da LCA Consultores de julho de 1995 a novembro de 2002 e de novembro de 2011
a dezembro de 2014 e diretor de Pesquisa e Projetos de Negócios da BM&FBovespa.

Diretora da Abiquim é eleita Co-Chair da Coalizão
de Liderança em Precificação de Carbono do Banco Mundial

O Banco Mundial elegeu no dia 29 de março os co-chairs da Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). A diretora
de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, será Co-chair em 2017 do grupo de
trabalho internacional “Mobilizando o Suporte Empresarial”, junto com o CEO global da Carbon Disclosure Program
(CDP), Lance Pierce; e o diretor Maarten Neelis, da consultoria especializada em energia renovável e políticas de
carbono e clima, Ecofys.

Como co-chair da CPLC, a diretora da Abiquim será responsável pelo planejamento das ações do grupo de trabalho
e sinergias entre o trabalho dos diferentes grupos. Os líderes do GT mobilizarão e encorajarão a participação ativa
dos parceiros do CPLC nas atividades dos grupos de trabalho.
A CPLC foi lançada na COP 21 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Paris, em
novembro de 2015. A coalizão reúne líderes do governo, setor privado, sociedade civil, visando compartilhar
experiências de trabalho em precificação de carbono e tem o objetivo de expandir a base de evidências dos mais
eficientes sistemas e políticas em precificação de carbono no mundo.
“O International Council of Chemical Associations (ICCA) tem destacado globalmente o papel do setor químico como
o grande criador de soluções para os desafios sociais e para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a
oportunidade de ser co-chair em um fórum internacional do Banco Mundial sobre precificação de carbono me
permitirá reforçar esse importante papel do setor, além de destacar os esforços históricos da indústria química
brasileira para a redução das suas emissões, que, apesar de representar um percentual extremamente baixo do
total de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, já reduziu 29% desde 2006, sem contar a importante
contribuição do setor para a implementação de processos mais sustentáveis em diversos outros setores industriais”,
destacou Marina Mattar, que também é membro do grupo de liderança do ICCA sobre Energia & Mudança
Climática.
Na Abiquim, o tema tem sido discutido no Comitê para Desenvolvimento Sustentável, coordenado por Weber Porto
(Evonik), também conselheiro da entidade, e vice-coordenado por Jorge Soto (Braskem). No ano passado, a
associação realizou um treinamento para seus associados em precificação de carbono, junto com a Fundação
Getúlio Vargas.

Seminário de Tecnologia e Inovação debaterá como funciona
a ferramenta de financiamento Venture Capital
O Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação será realizado nos dias 12 e 13 de julho, durante o 46º Congresso
Mundial de Química (IUPAC 2017), o evento mais importante da área no mundo. A IUPAC acontecerá pela primeira
vez na América Latina, com presença confirmada de quatro vencedores do Prêmio Nobel.
A programação do Seminário de Tecnologia propõe discutir temas relevantes do setor por meio da realização de
painéis como ‘O setor Químico e a Indústria 4.0’, ‘Desafios da Biotecnologia Industrial no Brasil’, ‘Soluções da
Química para o Setor de Óleo & Gás’, além de ‘Venture Capital como Mecanismo de Fomento à Inovação’.
Segundo o gerente de Gestão da Inovação e Conhecimento da Braskem e vice-coordenador da Comissão Temática
de Tecnologia da Abiquim, Rafael Fabra Navarro, o painel Venture Capital como Mecanismo de Fomento à Inovação
mostrará como a indústria participa desta forma de fomento. “O objetivo é apresentar a experiência de grandes

empresas com mecanismos de venture capital, incluindo experiências em outros países, qual o estágio em que nos
encontramos no Brasil com relação ao tema e discutirmos oportunidades”.
Para mostrar como funciona esse sistema de financiamento no Brasil, o painel contará com a participação de
profissionais da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e da gestora de fundos de
investimentos INSEED. “Também serão convidadas a participar algumas startups com soluções para a indústria”,
explicou. Rafael Navarro também destaca que a realização do Seminário de Tecnologia na IUPAC pode atrair um
público diferenciado ao seminário. “A IUPAC é um evento de projeção global e minha percepção é de que vai agregar
um público novo formado por acadêmicos”, finaliza.
O evento será realizado no WTC Sheraton, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.559 – Brooklin Novo, em São Paulo.
Por acontecer dentro da IUPAC 2017, os participantes do seminário também poderão participar dos painéis e
simpósios realizados no Congresso Mundial de Química.
Os associados da Abiquim terão o mesmo desconto que os associados da Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Os
interessados

em

se

inscrever

precisam

encaminhar

um

e-mail

para

o

endereço:

seminariotecnologia@abiquim.org.br.
Para mais informações acesse o site oficial da IUPAC 2017 (http://www.iupac2017.org/).

Seja um patrocinador do Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação
O Seminário de Tecnologia tem patrocínio da Chemical Abstracts Service (CAS), Croda, Oxiteno, Senai Cetiqt. Além
do apoio institucional da Associação Brasileira de Engenharia Química (Abeq), Associação Brasileira das Indústrias
de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Inovadoras (Anpei), Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos (Assintecal), Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim),
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para
Defesa Digital (Sindiveg).
A Abiquim já disponibiliza as cotas de patrocínio para o Seminário. Para mais informações, entre em contato com o
assessor de marketing, Fernando Tavares, pelo e-mail: fernando@abiquim.org.br ou pelo telefone (11) 2148-4715.

Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos forma Comitê Técnico Consultivo
O Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos, no Rio de Janeiro, está formando seu Comitê Técnico Consultivo,
que será composto por profissionais do governo, indústria, academia e entidades. Esse comitê tem por finalidade
assessorar o gestor do Instituto SENAI de Inovação na definição de políticas globais, na proposição de subsídios para
a tomada de decisão e na avaliação dos resultados das ações empreendidas.

A Abiquim passa a integrar o Comitê Técnico e será representada pelo presidente-executivo Fernando Figueiredo.
A primeira reunião do Comitê será realizada no dia 3 de maio e serão realizadas duas reuniões por ano, uma em
cada semestre.
Também integram o Comitê o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Jailson Bittencourt de Andrade; o diretor de Inovação e Tecnologia
Corporativo da Braskem, Patrick Teyssonneyre; o gerente técnico Cone Sul da Buckman, Luis Langbeck; o gerente
executivo de Inovação e Engenharia da Elekeiroz, Rafael Pellicciotta; o diretor de Inovação e Tecnologia para a
América Latina da Solvay, Gabriel Gorescu; o gerente de Desenvolvimento e Aplicação da Oxiteno, Andre Conde; o
professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e conselheiro da Sociedade Brasileira de Química (SBQ),
Fernando Galembeck; o professor da Universidade Federal Rio de Janeiro (UFRJ) e membro da Academia Brasileira
de Ciências, Jose Carlos Pinto; e o professor da Delf University, da Holanda, Luuk van der Wielen.

DECEX promoverá o 44º Seminário de Operações de Comércio Exterior em Campinas
O Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) promoverá gratuitamente, em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP),
o 44º Seminário de Operações de Comércio Exterior, a ser realizado no próximo dia 25 de abril de 2017, das 8h00
às 16h30, em Campinas.
Durante o seminário os técnicos do órgão apresentarão palestras sobre Controle Administrativo no Comércio
Exterior, Licenças de Importação, Similaridade/Material Usado e Drawback Integrado.
O DECEX informa que além das referidas palestras, haverá atendimentos em Despachos Executivos, limitados a
cinco por assunto, respeitada a ordem de inscrição e com duração de até 30 minutos.
Mais informações sobre o evento e como realizar as inscrições podem ser obtidas diretamente na página eletrônica
do MDIC, clique aqui.

Inscrições abertas para Matchmaking em Eficiência Energética na Indústria
do Projeto Low Carbon Business Action
O Projeto Low Carbon Business Action in Brazil (LCBA) é uma iniciativa da União Europeia para aproximar Pequenas
e Médias Empresas (PMEs) do Brasil aos Estados membros da União Europeia (UE) a partir de uma série de Missões
de Matchmaking de Negócios entre setembro de 2015 e fevereiro de 2018. O projeto está com inscrições abertas

para candidaturas à Missão de Matchmaking em Eficiência Energética na Indústria, que será realizado de 19 a 22 de
junho de 2017, na cidade de São Paulo.
Para aumentar o potencial de Matchmaking entre as contrapartes brasileiras e europeias, a LCBA delimitou o
escopo de cooperação para os seguintes setores: Fornos de alta eficiência, Sistemas de vapor de alta eficiência,
Sistemas e tecnologias de calor, Automação de processos e controles: Sistemas e equipamentos, Sistemas de
medição e monitoramento, Projeto e engenharia de processos, máquinas ou equipamentos industriais, Serviços de
software, Consultoria, treinamento e certificação.
As empresas selecionadas para participar do MatchMaking terão 80% dos custos de viagem e acomodação
patrocinadas pela União Europeia.
As inscrições podem ser feitas até 30 de abril no site do Projeto Low Carbon Business Action in Brazil. Clique aqui
para fazer sua inscrição.
Para mais informações contatar a equipe da LCBA pelo email: info@lowcarbonbrazil.com.

SENAI inaugura unidade na cidade de Panambi (RS)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS) inaugurou no dia 30 de março sua
segunda unidade na cidade de Panambi (RS). O novo Senai Panambi poderá atender até 1,5 mil alunos na sede
localizada na Rua Pará, nº 120. Ele conta com nove laboratórios de tecnologia em diversas áreas, salas de aula,
robótica, informática, sala de reunião e espaço administrativo.
O Senai Panambi atenderá as demandas da indústria 4.0 e oferecerá cursos nas áreas de Tecnologia da informação
(desenhos em CAD) metrologia, tolerância geométrica, conformação, usinagem, solda, pintura industrial, injeção
de plástico, programação e operação de robô de solda, área de automação eletro hidráulica e eletro pneumática,
manutenção industrial e área administrativa.
A nova sede foi construída com total acessibilidade, planejada de acordo com as leis ambientais, com captação e
utilização da água da chuva, ampla iluminação natural, sistemas de exaustão dos laboratórios e sistemas de
proteção.

Abiquim é signatária do Pacto Empresarial
contra exploração sexual de crianças e adolescentes
A Abiquim se tornou uma das signatárias do Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. A assinatura do pacto faz parte do Programa Na Mão Certa, da Childhood
Brasil, organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), que trabalha para influenciar a agenda de
proteção da infância e adolescência no País.

O Programa Na Mão Certa, lançado em 2006, propõe a aliança entre as empresas na busca por acabar com a
exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas e o Pacto Empresarial tem como finalidade estimular a
empresa a assumir seu compromisso com a causa.
A principal estratégia adotada pelas empresas é a sensibilização dos motoristas de caminhão, para que atuem como
agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Para isso, foi implantado um processo de educação
continuada, que estabelece a troca de experiências e informações sobre o enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Dentre os materiais à disposição do motorista, destaca-se a coleção de Guias Na Mão Certa para caminhoneiros,
composta por oito volumes que abordam assuntos de interesse desses profissionais e o problema da exploração
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. O problema da exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias brasileiras é tratado de forma direta nos dois primeiros volumes e de forma transversal
nas demais publicações.
O Sassmaq módulo Rodoviário na sua 3ª edição 2014, passou a reconhecer a implantação de programas
comportamentais para motoristas como o Olho Vivo na Estrada e o Na Mão Certa. Os dois programas são
amplamente reconhecidos pela indústria química e são pontuados na categoria I.
Para mais informações sobre o Programa Na Mão Certa, clique aqui.

“O Brasil assumiu globalmente metas ambiciosas de redução de emissões de
gases de efeito estufa e a indústria química é parceira do governo e da sociedade
nos esforços para o cumprimento desse desafio devido ao seu importante papel,
como ‘indústria das indústrias’, de criar soluções para o desenvolvimento
sustentável de todo setor industrial”.

 Tribuna PR – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2 bi no 1º bimestre

 Guarulhos Web - Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2 bi no 1º
bimestre
 Jornal Floripa – Exportações de produtos químicos sobe 14% no 1º bimestre, diz Abiquim
 Portal Fator Brasil – 1º bimestre de 2017 tem queda de vendas internas de produtos químicos
industriais, enquanto importações aceleram
 Paint & Pintura – 1º bimestre de 2017 tem queda de vendas internas de produtos químicos
industriais

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Grupo Solvay tem novo Head de Finanças na América Latina
 Técnica de bioengenharia muda realidade do Complexo Mineroquímico da Vale Fertilizantes em
Cajati

 A BASF e a Landa iniciam parceria para criar pigmentos revolucionários para tintas automotivas
 Evonik - Novo aditivo para umectação de substratos com mínima migração para embalagens de
alimentos

 Enzimas são destaque da BASF no Simpósio Brasil Sul de Avicultura
 Rhodia leva inovações brasileiras para a incosmetics, em Londres
 Grupo Amazonas lança mix de produtos na Feicon
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14 - Paixão de Cristo

01 - Dia do Trabalho

21 - Tiradentes

02 - Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e
Controle de Impactos e Riscos

25 -Fundamentos de Segurança de Processo

03 - Planos de Respostas a Emergências

25 - Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário - Resolução ANTT 5232/2016 - Rio de
Janeiro

04 - Formação de Auditores Internos do SASSMAQ Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)

25 a 27 - Curso de Formação de Auditores Líderes SASSMAQ
- Módulo Estação de Limpeza. Edição 2016

08 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos

28 - Introdução ao Sassmaq

15 - Instrumentos de Defesa Comercial no Brasil
16 - Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário
17 -Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário - Recife
22 e 23 - Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Produtos Químicos e a Comunicação de Perigos,
segundo o GHS
25 - Segurança Baseada no Comportamento
29 - Confiabilidade Humana a aplicada a Segurança de
Processo

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 10 a 13 de abril:
10 de abril
14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas
11 de abril
09h00 – Comissão Temática de Gestão de Suprimentos
13 de abril
09h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
25/04 – Fundamentos de Segurança de Processo
25 a 27/04 – Curso de Formação de Auditores Líderes SASSMAQ – Módulo Estação de Limpeza. Edição
2016
25/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT
5232/2016 – Rio de Janeiro
28/04 – Introdução ao SASSMAQ
02/05 – Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e Controle de Impactos e Riscos
03/05 – Planos de Respostas a Emergências
04 e 05/05 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
08/05 – Armazenagem Segura de Produtos Químicos

Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

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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