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Acordo de cooperação com Governo Federal visa melhorar fluxo logístico
de produtos químicos no Brasil
A Abiquim e a Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) assinaram acordo de cooperação técnica, publicado
no Diário Oficial da União (DOU) no dia 5 de janeiro, para a realização de 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 na indústria química.
O acordo é resultado das ações do Grupo de Trabalho de Logística formado por membros da Abiquim e do
Governo Federal, que foi proposto pelo então ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, durante
audiência realizada em 1º de abril de 2015 com a Abiquim e a Frente Parlamentar da Química.
Esse é mais um resultado do trabalho desempenhado pelos parlamentares membros da FPQuímica como portavozes da indústria química brasileira no Congresso Nacional promovendo a criação e o aprimoramento de políticas
públicas e criando oportunidades que contribuam para a competitividade das indústrias.
A infraestrutura logística é um ponto chave para o desenvolvimento do setor químico nacional e a Abiquim
lançará no primeiro trimestre deste ano a segunda fase do Estudo de Logística, que apresentará um mapa com
fluxos logísticos dos produtos químicos e destacará a importância de desenvolver modais com maior capacidade
de carga e melhorar a infraestrutura e a regulamentação existentes para a promoção de um transporte mais
seguro e competitivo.
Em reunião realizada em setembro de 2016, entre a Abiquim e a EPL, na avaliação da empresa estatal, o estudo
de logística da Associação está alinhado com as ações planejadas pela EPL, especialmente, para elaboração do
Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI). O presidente da instituição, José Carlos Medaglia Filho, afirmou na
ocasião que os pontos apresentados pela Abiquim são convergentes aos da EPL. Medaglia ressaltou ainda que o
diálogo com o setor produtivo é um dos princípios do governo e reconheceu a importância do setor químico e
comprometeu-se a trabalhar pelo aprofundamento de estudos voltados para a indústria química.
Clique aqui para ler a edição do Diário Oficial da União com a publicação do acordo de cooperação firmado entre a
Abiquim e a EPL.

Finep anuncia captação de US$ 1,5 bilhão
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações (MCTIC), recebeu a autorização para captar US$ 1,5 bilhão do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), valor que financiará projetos de inovação nacionais nos próximos 5 anos.
Essa será a primeira vez que a agência poderá captar recursos externos em quase 50 anos de história. Boa parte
do montante que atinge cerca de R$ 5 bilhões, já está autorizada para execução ainda este ano de US$ 310
milhões, sendo US$ 300 milhões para crédito e US$ 10 mi não reembolsáveis.
O Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química (Padiq), que em agosto de 2016 aprovou 27
projetos para receberem investimentos de R$ 2,4 bilhões, é um dos programas com participação da Finep, que
será apoiado com recursos do BID.
A negociação entre a Finep e o BID durou cerca de dois meses e meio. No final de dezembro, a Comissão de
Financiamentos Externos (COFIEX), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que fez a mediação do processo, finalmente autorizou o pleito de financiamento da
agência junto ao banco. O Banco Central e o Ministério da Fazenda são os avalistas da transação inédita.

Workshop para atendimento a emergências com produtos químicos
é realizado em Santo André
O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realiza no dia 19 de janeiro, das 8h às 12h30, o workshop “Uso do Manual
de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos da Abiquim”.
O workshop tem o objetivo de passar orientações de um atendimento a emergência envolvendo produtos
químicos com base no Manual para Atendimento a Emergências com Produtos Químicos da Abiquim, que é adota
como referência pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil, Órgãos de Meio
Ambiente, Saúde e equipes de atendimento a emergências.
O manual explica a dinâmica do atendimento e divulga os serviços do Pró-Química de informação e comunicação
de emergência ininterrupta, 24h/dia, gratuitamente à sociedade.
O workshop será realizado na sede do Consórcio, localizado na Avenida Ramiro Colleoni, 05, em Santo André (SP),
e as inscrições são gratuitas.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

Relatório apresenta panorama dos recursos hídricos no Brasil
A Agência Nacional de Águas (ANA) disponibilizou para download o relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos –
Informe 2016. O documento de periodicidade anual é publicado desde 2009 e apresenta um panorama da

situação e da gestão de recursos hídricos no País com informações sobre a disponibilidade hídrica, a qualidade das
águas, as demandas e usos múltiplos, os eventos críticos, a regulação do uso dos recursos hídricos, entre outros.
Para fazer o download do relatório clique aqui.
Para mais informações, entre em contato com a assessora de Meio Ambiente da Abiquim, Aline Caldas Bressan,
pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br.

Premiação para boas práticas no uso eficiente de água
Estão abertas até o dia 20 de janeiro as inscrições para o Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de Água 2017. A
premiação realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP) é realizada todos os anos no mês de março, como uma das atividades em
comemoração ao Dia Mundial da Água e tem o objetivo de difundir e homenagear as empresas que utilizam boas
práticas na promoção do uso eficiente de água, gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos.
A premiação está dividida em duas categorias para participação: empresas de micro e pequeno porte e empresas
de médio e grande porte.
Clique aqui para ler o regulamento da premiação e fazer sua a inscrição.

Cursos focados no setor químico estão com inscrições abertas no Senai Cetiqt
O Senai Cetiqt está com inscrições abertas para os cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, nas unidades
Barra e Riachuelo, ambas no Rio de Janeiro. Em todas as modalidades existem opções de cursos voltados à área
química.
Nos cursos técnicos presenciais, está disponível o de Técnico em Química. Na graduação é realizado o curso de
Engenharia Química; e na pós-graduação está disponível o curso de Inovação Tecnológica: Setores Químico e
Têxtil.
As inscrições para os cursos técnicos e para a graduação podem ser feitas até 20 de janeiro. Já para a pósgraduação as inscrições estão disponíveis até 11 de fevereiro.
Para ver a lista de cursos ofertados em cada modalidade e os detalhes do processo seletivo clique aqui.

Processo seletivo para MBA em Gestão de Áreas Contaminadas
acontece até fevereiro
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) realiza até 27 de fevereiro o processo seletivo para o
MBA em Gestão de Áreas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownfields. O
curso pretende formar profissionais de amplo conhecimento e aptos a empregar os mais modernos e eficientes
métodos. Ele contempla 18 disciplinas, será realizado na modalidade a distância e terá duração de 24 meses.

O MBA é voltado para profissionais com formação superior (engenheiros, tecnólogos, gestores públicos), com
interesse na área ambiental e em aprofundar seus conhecimentos em questões relacionadas às áreas
contaminadas. Segundo a Prof. Dra. Marilda Vianna, pesquisadora do INCT-EMA Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), o diferencial do curso está em reconhecer e abordar de forma muito atual
questões cruciais para o sucesso da gestão.
“Para que um processo de remediação atinja suas metas, é fundamental uma investigação bem executada com
aquisição de dados em quantidade adequada para possibilitar a construção de um modelo conceitual robusto e de
baixa incerteza sobre a área. Somente dessa maneira é possível conhecer as características geológicas e
hidrogeológicas da área, estabelecer o fluxo de contaminantes e delimitar com precisão a fonte da contaminação,
além de conhecer os bens a proteger, permitindo o sucesso do processo de remediação e revitalização de
brownfields (áreas órfãs)”, completa a professora e pesquisadora.
Entre os itens abordados pelo curso estão: geoestatística aplicada a dados ambientais, investigação em alta
resolução e tempo real, avaliação ecotoxicológica, modelo conceitual e modelo matemático de fluxo de água
subterrânea e transporte de poluentes em meios porosos, mapeamento de áreas contaminadas para expansão
urbana; plano diretor estratégico e ações ambientais no solo urbano; identificação de alternativas para o
desenvolvimento econômico, formas de gestão e comunicação na revitalização dos brownfields; identificação e o
papel dos stakeholders envolvidos no processo de revitalização.

Processo seletivo até 27 de fevereiro de 2017
Divulgação dos resultados: 03 de março de 2017
Inscrição para associados da Abiquim:
Matricula: R$ 1.170,00 + 24 parcelas de R$ 1.170,00
Para mais informações acesse: http://mbagac.com/ ou entre em contato com a assessora de Meio Ambiente da
Abiquim, Aline Caldas Bressan, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br.

Plástico Brasil terá conferência sobre o setor em programação paralela
A Plástico Brasil terá em sua programação o PETtalk - Conferência Internacional da Indústria do Plástico, realizada
pela Associação Brasileira da Indústria do Pet (Abipet). A conferência terá em sua programação debates e
palestras que apresentarão novidades tecnológicas e números atualizados do setor.
O conteúdo das apresentações contemplará temas de interesse tanto de profissionais tomadores como de
influenciadores, além de fabricantes de máquinas e equipamentos a prestadores de serviços, passando pelos
usuários das embalagens (brand owners), produtores de resinas e pré-formas, sopradores, recicladores.
Durante a PETtalk também será apresentado o novo núcleo industrial da Abipet, o Núcleo de Chapas e
Termoformagem. Os termoformadores são empresas que utilizam resina PET virgem e reciclada para produzir

embalagens de diversos segmentos - inclusive alimentícios. A associação já conta com os núcleos de Fabricantes
de Resinas, Transformadores, Recicladores e Núcleo de Tecnologia.
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 aos profissionais 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 Programa Atuação Responsável® prevê, além de suas próprias
diretrizes, práticas internacionais de avaliação e controle de riscos
dos produtos de acordo com o GHS (Sistema Globalmente
Harmonizado) e da GPS (Global Product Strategy).”
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SERVIÇOS

NEWSLETTER ENAIQ 2016
Clique aqui para acessar o informativo especial com a cobertura completa do 21º Encontro
Anual da Indústria Química.

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 16 a 20 de janeiro:
17 de janeiro
10h00 – Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários
18 de janeiro
13h30 – Comissão Setorial de EPS
20 de janeiro
09h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
20/01 – Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as dúvidas sobre o preenchimento dos
indicadores (Camaçari/BA)
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

 Wacker constrói nova planta sílica pirogênica nos EUA
 BASF a química no dia a dia
 Evonik oferece ingredientes ativos para o combate de problemas de pele relacionados ao
estresse
 BASF comemora 25 anos de Paliocrom
 Braskem anuncia acordo para a venda da quantiQ
 Air Liquide opera a maior instalação de armazenagem de hidrogênio do mundo

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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