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Global Silicones Council ressalta a importância do produto
em diversos segmentos industriais
Crédito: Abiquim /Divulgação

O diretor-executivo do GSC Karluss Thomas; a consultora de Assuntos Regulatórios para o
Meio Ambiente da GSC, Ellen Mihaich; e a integrante do GSC, Kathleen Plotzke

A Comissão Setorial de Silicones da Abiquim recebeu, no dia 4 de setembro, o Global Silicones Council (GSC),
representado pelo diretor-executivo Karluss Thomas; pela consultora de Assuntos Regulatórios para o Meio
Ambiente do GSC, Ellen Mihaich; e pela cientista chefe de Saúde e Meio Ambiente e diretora de Assuntos
Regulatórios de Saúde e Meio Ambiente da Dow Corning e integrante do GSC, Kathleen Plotzke.
Também participaram da reunião representantes de associações setoriais que usam o produto como uma de suas
matérias-primas como: a Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC), a Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee) e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
O objetivo da reunião foi promover a aproximação do GSC com as associações que representam os principais
segmentos industriais consumidores do produto.
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Participaram do encontro representantes da ABC, da Abinee e da Abihpec

Após apresentar o GSC, associação mundial que reúne os produtores de silicone e promove o uso seguro do
produto, o diretor-executivo da instituição, Karluss Thomas, destacou a importância do silicone como matériaprima que apresenta qualidades e versatilidade não encontradas em outros materiais e que possibilita o
desenvolvimento de inovações na indústria da construção civil, de eletrônicos, de cosméticos, de produtos de
higiene pessoal e no segmento médico hospitalar.

Frente Parlamentar da Química realiza o II Fórum Nacional
pela Competitividade da Indústria Química

A Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) realiza o II Fórum Nacional pela Competitividade da Indústria
Química, que reunirá parlamentares da FPQuímica, membros do Poder Executivo e representantes da indústria
para debater ações que possibilitem aumentar a competitividade da indústria química nacional.
O Fórum será realizado no dia 25 de setembro, das 14 às 17 horas, no Salão de Convenções da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), localizado na Avenida Assis Brasil, 8787, bairro Sarandi, em
Porto Alegre.

O evento tem apoio da Secretaria Executiva da FPQuímica, do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Rio
Grande do Sul (Sindiquim), da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), da Associação Brasileira de
Biotecnologia Industrial (ABBI), da Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), da
Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), do Instituto Brasileiro do PVC, da Plastivida e do Sindicato Nacional
das Indústrias de Matérias Primas para Fertilizantes (Sinprifert).
A presença no evento deve ser confirmada pelo e-mail: fpquimica@fpquimica.org.br.

Associação das Indústrias Químicas do Chile visita a Abiquim
para conhecer programas desenvolvidos pela indústria química brasileira
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O gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki; o presidente-executivo, Fernando Figueiredo;
o assessor técnico Willian Matsuo; o diretor suplente da Asiquim, Pablo Pinochet e o diretor-presidente da
Suatrans Emergência, Giuliano Borlenghi

O diretor suplente da Associação das Indústrias Químicas do Chile (Asiquim), Pablo Pinochet, realizou uma visita à
sede da Abiquim com o objetivo de conhecer os programas e ações desenvolvidos para aumentar a segurança no
transporte e manuseio de produtos químicos, o atendimento a emergências, a sustentabilidade e o diálogo com a
comunidade.
Foram apresentadas ao executivo da Asiquim ações como o Acordo de Cooperação Técnica assinado pela Abiquim
com a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA), a empresa Suatrans Emergência e a
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) no último mês de agosto e que consiste na transferência das
informações do Manual de Atendimento a Emergências de Produtos Químicos Perigosos da Abiquim para o Banco

de Dados de Produtos Perigosos, criado pelo Grupo de Trabalho de Prevenção de Sinistro (GTPS) da Comissão Local
das Autoridades Anuentes do Porto de Santos (CLAPS), que fazem parte do sistema portuário comunitário integrado
mantido pela ABTRA no Porto de Santos; o Programa Atuação Responsável®; o Pró-Química e os processos para a
implementação dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCC), que não existem no Chile.
Em sua visita o diretor suplente da Asiquim, Pablo Pinochet, foi acompanhado pelo diretor-presidente da Suatrans
Emergência, Giuliano Borlenghi. Eles foram recebidos pelo presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo;
pelo gerente de Gestão Empresarial, Luiz Shizuo Harayashiki e pelo assessor técnico Willian Matsuo.

Abiquim integra comitiva empresarial brasileira
em nova rodada das negociações com o México
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Embaixador Paulo Estivallet (centro), chefe da delegação dos negociadores brasileiros, ladeado por técnicos do Governo
e por representantes setoriais.

Entre os dias 28 e 31 de agosto, foi realizada, na Cidade do México, nova rodada de negociações entre o Brasil e o
México, com vistas ao aprofundamento e à ampliação do Acordo de Complementação Econômica (ACE) nº 53,
mantido no âmbito da Associação Latino-America de Integração – ALADI. À margem dos trabalhos dos grupos
técnicos da negociação, foram realizadas reuniões diárias de briefing, das quais participaram integrantes de
comitiva da Coalização Empresarial Brasileira (CEB) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e os negociadores
brasileiros, chefiados pelo Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, Subsecretário-geral da América Latina e do
Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE), com o intuito de atualizar o setor privado brasileiro sobre o
andamento das negociações.

Na ocasião, a Abiquim esteve representada pelo gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Éder da Silva, para
quem um bom termo nas negociações com o México deverá consolidar a agenda de liberalização comercial entre
os países da América Latina. “O México é indiscutivelmente um parceiro estratégico para a indústria química
brasileira. Grandes empresas químicas de capital brasileiro investiram naquele país nos últimos anos em suas
estratégias de internacionalização e fortalecimento competitivo no exterior e igualmente o Brasil tem se tornado
um destino de expressivos investimentos mexicanos, traduzindo essa integração e alavancando as condições para
que os dois países aprofundem suas relações comerciais em bases de livre comércio entre as partes, naturalmente
se respeitando as sensibilidades em acesso a mercados dos dois lados”, destaca Éder da Silva.
A próxima rodada de negociações Brasil-México está prevista para outubro, em Brasília, durante a presidência prótempore brasileira (PPTB) do Mercosul. Até lá, os técnicos de Governo dos dois lados continuarão tratando da
elaboração dos textos referentes às disciplinas normativas do acordo e da ampliação de sua cobertura comercial.

ANTT realiza audiência pública sobre instruções do Regulamento Terrestre
do Transporte de Produtos Perigosos

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Deliberação nº 278, de
31 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 1º de setembro, apresenta o Aviso de
Audiência Pública nº 12/2017, para alterar a Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016, que aprova as
instruções complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos e dá outras
providências, e seu anexo.
Segundo a ANTT, após a publicação da Resolução nº 5.232/2016, parte do setor regulado solicitou alterações
pontuais em alguns itens do normativo. Os requerimentos para uma nova revisão das instruções complementares
publicadas se fundavam especialmente em prescrições técnicas e econômicas, além de solicitações de modificações
de termos/expressões para facilitar o entendimento e a aplicação do normativo, garantindo eficácia no seu
cumprimento. A equipe técnica da ANTT entendeu procedentes os motivos elencados e, objetivando a
transparência em todo o processo decisório da agência, está submetendo novamente alguns pontos das novas
instruções complementares à apreciação e participação social. As explicações detalhadas sobre a abertura da
audiência pública podem ser lidas na Nota Técnica nº 43, disponível no site da ANTT.

A Audiência Pública será realizada no dia 19 de setembro, das 14 às 18 horas, no Auditório do Edifício sede da ANTT,
localizado na SCES Trecho 3, Lote 10 – Polo 8 do Projeto Orla, Brasília/DF, e qualquer interessado pode participar
da sessão.
A ANTT também realiza até às 18 horas do dia 4 de outubro uma consulta pública que permite contribuir com o
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos. As contribuições podem ser feitas no site da ANTT ou
via postal.
As associadas que tiverem contribuições referente aos itens propostos (Nota técnica nº 43) podem encaminhar
suas contribuições ao assessor de Assuntos Técnicos da associação, Rodrigo Augusto Falato, pelo e-mail:
rodrigo@abiquim.org.br ou pelo telefone 11-2148-4720, até às 18 horas do dia 18 de setembro, para serem
discutidas na reunião da Comissão de Logística do dia 20 de setembro, após verificado o interesse de envio de
pleito consolidado das associadas será feito o envio das contribuições.
Clique aqui para acessar o site da ANTT no qual podem ser feitas as contribuições sobre a Resolução ANTT nº
5.232/2016 e fazer o download da Nota Técnica nº 43. No link também é possível fazer o download do Diário Oficial
da União do dia 1º de setembro com a publicação do Aviso de Audiência Pública nº 12/2017, além da minuta da
resolução.

Workshop analisará o perfil do profissional do futuro
O Workshop sobre o Profissional do Futuro da Indústria Química, que será realizado pela Abiquim no dia 22 de
setembro, é coordenado pela equipe de assuntos econômicos da associação e tem o objetivo de informar as
tendências que a indústria química prevê para seus profissionais do futuro.
As apresentações que serão feitas por acadêmicos e profissionais da indústria química abordarão os Novos Desafios
para a Gestão das Pessoas; o Papel da Universidade na Formação do Profissional do Futuro, o Uso das Tecnologias
no Desenvolvimento de Recursos Humanos da Transpetro; e as Iniciativas das Empresas Químicas na Preparação
do Profissional do Futuro.
As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro. O workshop será realizado na sede da Abiquim, localizada
na Avenida Chedid Jafet, nº 222 – Bloco C, 4º andar, na capital paulista.
Clique aqui para ver a programação completa do workshop e fazer sua inscrição.

ISI em Biomassa de Três Lagoas é credenciado como unidade Embrapii

O Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), localizado em Três Lagoas (MS) é a primeira instituição
de Mato Grosso do Sul e a segunda da região Centro-Oeste a ser credenciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial (Embrapii) e está apta a receber recursos para desenvolver projetos de inovação em parceria
com empresas. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
Gilberto Kassab, e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, no dia 6 de setembro, em coletiva realizada na sede
do Ministério da Educação, em Brasília (DF).
O ISI Biomassa deverá atender a todos os setores da indústria em áreas como energias renováveis, cosméticos,
fármacos e fármacos veterinários, alimentos para animais com combinação de biomassa para rações, química fina
e resíduos industriais, entre outros. Com o credenciamento, o ISI Biomassa e outras oito unidades e polos, que
também foram habilitados pela Embrapii, receberão R$ 52 milhões em recursos para desenvolver projetos de
inovação em parceria com empresas.
A inauguração oficial do ISI Biomassa será oficialmente em outubro, mas o instituto já está em funcionamento, com
a realização de análises para caracterização físico-química de diversos tipos biomassa e laboratórios da área
química, microbiológica, biologia molecular, tratamento e preparo de matérias-primas e unidades de planta piloto
para escalonamento de processos.
Para a diretora do ISI Biomassa, Carolina Andrade, o credenciamento insere Mato Grosso do Sul no cenário da
inovação industrial do País. “Nos coloca em destaque e permite oferecer uma linha de fomento de inovação
diferenciada para as empresas. Além disso, o credenciamento da Embrapii significa também maior disponibilidade
de recursos e aumenta nossa projeção em relação à possibilidade de executar processos para essa inovação na
indústria. Nosso principal foco é trabalhar com biotecnologia e energia, duas áreas que as empresas têm buscado
para se alavancar”, comentou Carolina.

O Manual para atendimento a emergências com produtos perigosos foi
lançado pela Abiquim em 1989 e já está em sua 17ª edição. A publicação
reúne informações que podem auxiliar em situações de emergência com
produtos químicos no transporte terrestre e foi adotada como referência

pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil e
equipes de atendimento às emergências.

 Agrolink – Puxadas pelo agronegócio, importações de químicos batem recorde
 Valor Econômico – Importação tem maior fatia no mercado doméstico de químicos em 28 anos



Sinproquim – Balança comercial brasileira de produtos químicos acumula déficit superior a US$ 12,7
bilhões até julho



Revista Petro & Química – Importação de produtos químicos recua em julho

 Portal Petróleo & Energia – Conjuntura: Consumo Nacional de químicos cresce, suprido por importações



Revista Petro & Química – Abiquim abre período de inscrições do Prêmio Kurt Politzer

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Nitro Química lança relatório de sustentabilidade e reforça compromisso com sociedade e clientes
 Henkel amplia portfólio de soluções para embalagens metálicas após compra da Darex Packing
Technologies
 BASF finaliza a aquisição do fabricante de sistemas de impermeabilização THERMOTEK
 Braskem e Ciel & Terre Brasil inovam no mercado de energia solar
 WACKER celebra 40 anos de Brasil com a expansão de sua fábrica de silicone no país
 DowDupont conclui fusão com sucesso
 Evonik finaliza com sucesso a aquisição de negócio de sílica
 Negócios de Nutrição e Saúde da BASF têm novo comando
 Braskem renova com a Sojitz para o fornecimento de Plástico Verde
 Evonik apresentará tecnologia inovadora na Exposibram 2017

 AkzoNobel oferece portfólio completo para repintura automotiva de veículos comerciais
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07 - Independência

02- Resíduos perigosos: Classificação, Rotulagem e Ficha de
Segurança

14 e 15 - Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do
Atuação Responsável (Camaçari/BA)

04 e 05 - Gerenciamento de Mudanças

20 - Gerenciamento de Crises – Rio de Janeiro

09 - Drawback - Aspectos Técnicos e Operacionais

21 e 22 - Formação de Auditores Internos do SASSMAQ - Módulo
Rodoviário

12 - Nossa Senhora Aparecida
14 e 15 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável (Camaçari/BA)
30 e 31 - Curso Avançado de Capacitação em Petroquímica

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 12 a 18 de setembro:
14 de setembro
09h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
15 de setembro
09h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável
18 de setembro
09h00 – Comissão Setorial de Poliuretanos

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
14 e 15/09 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Bahia
20/09 – Gerenciamento de Crises – Rio de Janeiro
21 e 22/09 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ - Módulo Rodoviário (3a. Edição 2014)
02/10 – Resíduos perigosos: Classificação, Rotulagem e Ficha de Segurança
04 e 05/10 – Gerenciamento de Mudanças

09/10 – Drawback – Aspectos Técnicos e Operacionais
30 e 31/10 – Curso Avançado de Capacitação em Petroquímica
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso
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