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Ações da indústria química para aumentar a segurança são apresentadas à
secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora da Defesa Civil, coronel Helena Reis

A Comissão de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE) da Abiquim recebeu, no dia 18 de abril, a secretáriachefe da Casa Militar e coordenadora Estadual de Defesa Civil, a coronel da Polícia Militar, Helena dos Santos Reis;
e o subdiretor de operações da Defesa Civil do Estado de São Paulo e major do Corpo de Bombeiros, Marco Antonio
Basso.
A participação da coronel Helena e do major Basso teve como objetivo conhecer a associação e os trabalhos
desenvolvidos pela indústria química por meio da Comissão PAE, que estão em sinergia com as ações da Defesa
Civil.
Durante a reunião, o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, ressaltou a preocupação da indústria
química em desenvolver ferramentas que aumentem a segurança dos profissionais das plantas químicas e das
comunidades localizadas próximas às indústrias, incluindo o desenvolvimento dos Conselhos Comunitários
Consultivos (CCCs), formado por membros das comunidades próximas às indústrias, que debatem questões
relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente. Figueiredo também destacou a importância do diálogo entre a
indústria e os órgãos públicos com o objetivo de aumentar a segurança de plantas químicas e no transporte e
armazenamento de produtos químicos.
O gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, apresentou aos oficiais os programas Atuação
Responsável®, Sassmaq, Olho Vivo na Estrada, Pró-Química, o Manual de Atendimento a Emergências e também a
interface dos programas com a Comissão PAE. Além dos Indicadores de Desempenho do Programa Atuação
Responsável®.
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Reunião da Comissão de Preparação e Atendimento a Emergências

Ao final das apresentações, a coronel Helena dos Santos Reis ressaltou que os trabalhos desenvolvidos pela
indústria química na prevenção e na preparação para o eventual atendimento a emergências estão em sinergia com
o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil, e ressaltou a importância da parceria tratativa destes assuntos.
Já o gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, explanou para os membros da Comissão
PAE sobre a participação da Abiquim no Comitê para Implantação do “Sistema de Gestão Integrado de Prevenção,
Preparação e Reposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos na Baixada Santista
(SGIP2R2/BS)”, que será coordenado pela coronel Helena dos Santos Reis.
Para mais informações sobre este Comitê entre em contato com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim,
Willian Katsuhiro Matsuo, pelo endereço de e-mail: willian@abiquim.org.br.

Ministro de Estado para Química e Fertilizantes da Índia
recebe Conselho Diretor da Abiquim
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Conselho Diretor se reúne com o ministro de Estado para Química e Fertilizantes da Índia, Shri Mansukh L. Mandaviya

A cônsul geral da Índia em São Paulo, Abhilasha Joshi, recebeu os membros do Conselho Diretor da Abiquim no dia
18 de abril, para homenagear o ministro de Estado para Química e Fertilizantes da Índia, Shri Mansukh L. Mandaviya,
que apresentou aos conselheiros oportunidades de negócios na indústria química indiana.
Participaram do encontro, os conselheiros José Borges Matias, da Rhodia Solvay; Valdir José Caobianco, da Vale
Fertilizantes; Ronaldo Silva Duarte, da Columbian Chemicals; o diretor executivo da Associação Brasileira da
Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), Martim Afonso Penna; o presidente-executivo da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Dilson Ferreira; o presidente-executivo da Abiquim, Fernando
Figueiredo; e a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da associação, Denise Naranjo.

Seminário de Tecnologia debate os desafios
para promover a biotecnologia no Brasil
Com o objetivo de debater o desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil, o Seminário Abiquim de Tecnologia e
Inovação terá o painel “Desafios da Biotecnologia Industrial no Brasil”. Segundo o moderador do painel e gerente
do Instituto Senai de Inovação, Paulo Coutinho, no painel será debatido como o Brasil se compara em relação a
outros países no desenvolvimento da biotecnologia.
“Reuniremos profissionais de empresas brasileiras com atuação no País e no exterior, que explicarão as diferenças
no desenvolvimento da biotecnologia no Brasil em comparação com outros países, quais ações realizadas no
exterior podem ser implantadas no País e as questões que precisam ser resolvidas para promover o crescimento da
biotecnologia nacional”, explica Coutinho.

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 e além do painel ‘Desafios
da Biotecnologia Industrial no Brasil’ serão realizados os painéis: ‘O setor Químico e a Indústria 4.0’, ‘Soluções da
Química para o Setor de Óleo & Gás’ e ‘Venture Capital como Mecanismo de Fomento à Inovação’.
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 email 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 Abiquim de Tecnologia e Inovação tem patrocínio da Chemical Abstracts Service (CAS), Croda, Oxiteno
e 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 de Engenheiros
Brasil-Alemanha (VDI), 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 Vegetal (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.

MME abre consulta pública sobre minuta que estabelece a
Política Brasileira de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

O Ministério de Minas e Energia (MME) torna pública a minuta de resolução a ser encaminhada ao Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE), conforme foi acordado pelo Grupo de Trabalho de Política Energética para
as Atividades de E&P (exploração e produção) de P&G (petróleo e gás). A minuta de resolução estabelece a Política
Brasileira de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, define suas diretrizes e orienta o planejamento e a

realização de licitações. Ela foi desenvolvida por meio de contribuições de empresas operadoras do setor petrolífero
e entidades representantes da indústria de petróleo e gás.
A Abiquim encaminhará contribuições à consulta pública e as empresas que tenham interesse em fazer comentários
podem enviar suas sugestões até o dia 27 de abril para o e-mail decon@abiquim.org.br.
Clique aqui para ler a minuta de Resolução CNPE com nova Política de E&P de P&G.

ANP realiza consulta pública para revisar resolução sobre
medidas reparadoras dos agentes econômicos
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou consulta pública que tem como
objetivo divulgar a proposta de revisão da Resolução ANP nº 32, de 15 de outubro de 2012, que estabelece os casos
em que os agentes econômicos poderão adotar medidas reparadoras de forma a ajustar sua conduta ao disposto
na legislação aplicável e evitar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e
no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, e obter subsídios para a redação final da nova Resolução.
A Abiquim encaminhará contribuições à consulta pública e as empresas que tenham interesse em fazer comentários
podem enviar suas sugestões até o dia 27 de abril para o e-mail decon@abiquim.org.br.
Clique aqui para acessar o aviso de consulta pública nº 07/2017 e a Minuta da Resolução ANP n 32, de 15 de outubro
de 2012, que será revisada.

CB-10 revisa Norma de Derivados de Óxido de Eteno
Foi publicada em 11 de abril, o Projeto de Revisão ABNT NBR 11589:2017 - Preparação, padronização e estocagem
de soluções para análises químicas, que revisa a Norma ABNT NBR 11589:1989. Com a responsabilidade e
comprometimento em manter as normas do setor atualizadas esse projeto foi revisado pela Comissão de Estudos
de Derivados de Óxido de Eteno (CE 010.202-001).
Esta Norma estabelece os procedimentos para a preparação, padronização e estocagem de soluções padrão
volumétricas e soluções reagentes comumente usadas em análises químicas.
Para detalhes sobre a norma publicada ou sua aquisição clique aqui.
Mais informações sobre essa Comissão de Estudo podem ser obtidas com a assessora de Normas Técnicas da
Abiquim, Renata Fernandes Souza, pelo e-mail: renata@abiquim.org.br.

“O uso do gás natural utilizado para cogeração de energia é 10% mais eficiente na
comparação com o mesmo uso do gás em térmicas”.

 Revista Amazônia – Encontro debate técnicas no setor de espumas
 Plástico.com.br – Setor volta a crescer, mas pede reformas amplas para sair da estagnação
 Química e Derivados – Indústria Química e governo federal trabalham para melhorar o potencial
logístico do País

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Evonik patrocina Simpósio Internacional sobre Exigências Nutricionais de Aves e Suínos
 Rhodia coloca Isabela Rossato na liderança do laboratório de Home e Personal Care
 BASF apresenta novo aglutinante acrílico aquoso para não-tecidos utilizado em aplicações de
abrasivos e construção
 Evonik apresenta sílica que melhora as propriedades antiincrustantes de revestimentos
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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
08 – Fundamentos de Segurança - Bahia
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 – Análise de Riscos de Processos Industriais - Bahia
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 24 a 28 de abril:
25 de abril
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo (Sepro)
14h00 – Comissão Temática de Tecnologia
26 de abril
09h00 – Comissão Temática de Economia
27 de abril
09h00 – Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior
28 de abril
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
25/04 – Fundamentos de Segurança de Processo

25/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT
5232/2016 – Rio de Janeiro
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
08/05 – Fundamentos de Segurança - Bahia
15/05 – Instrumentos de Defesa Comercial no Brasil
16/05 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT 5232/16
- Bahia
17/05 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT 5232/16
– Recife
22/05 – Análise de Riscos de Processos Industriais - Bahia
22 a 23/05 – Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ) de Produtos Químicos e a Comunicação de
Perigos, segundo o GHS

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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