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Brasil recebe reunião preparatória para
5ª Conferência Internacional sobre Gestão de Substâncias Químicas
O Brasil sediará de 7 a 9 de fevereiro a primeira Reunião Intersecional preparatória para a 5ª Conferência
Internacional sobre Gestão de Substâncias Químicas (ICCM 5), no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em
Brasília.
O evento organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o apoio da Abiquim, marca o início do processo
intersecional que visa preparar recomendações sobre a implantação da Abordagem Estratégica Internacional para
a Gestão de Substâncias Químicas (SAICM, em inglês), visando a Conferência ICCM5, que será realizada em 2020.
A cerimônia oficial de abertura da conferência será realizada às 10 horas do dia 7 de fevereiro. Também no dia 7,
das 15h às 16h30, será realizado um painel de alto nível que contará com a participação da ministra do Meio
Ambiente da Alemanha, Barbara Hendricks; do diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), Erik Solheim; da diretora executiva do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, Naoko Ishii; e do
representante do setor industrial, Fernando Musa.
O evento será realizado em duas sessões plenárias por dia, a primeira das 10 às 13 horas e a segunda das 15 às 18
horas, e terão como idioma oficial o Inglês. As plenárias debaterão a evolução na implantação do SAICM, os desafios
atuais e futuros, o papel da química sustentável, a interface entre ciência e política, governança, a agenda para o
desenvolvimento sustentável 2030, mensuração do progresso e a revisão de compromissos e as formas de
financiamento.
Também serão realizados debates informais nos dias 8 e 9 de fevereiro com o objetivo de estimular ideias que
poderão ser abordadas nas sessões plenárias.
Clique aqui para acessar a programação preliminar da conferência e as informações para os participantes.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo dispensa
publicação de pedido e recebimento de licenças ambientais

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo publicou no Diário Oficial de 22 de dezembro a Resolução nº
102, que disciplina o procedimento para publicações dos licenciamentos ambientais e dispensa os usuários da
publicação no DOE e em jornais de circulação regional dos pedidos e recebimento das licenças ambientais.
Segundo a Resolução, a dispensa é válida para quaisquer modalidades de licenciamento e respectivas renovações,
exceto nos casos de atividades sujeitas a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).
A publicação dos pedidos e recebimento das licenças ambientais era exigida como parte da documentação
necessária para os processos de licenciamento ambiental junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb). Lembrando que o órgão público continuará a realizar periodicamente essas publicações no DOE e no site
da Cetesb (http://www.cetesb.sp.gov.br/servicos/documentos-emitidos/).
Clique aqui para ler a Resolução nº 102.

Curso gratuito aborda temas fundamentais para a propriedade intelectual
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) abriu as inscrições para o Curso Geral de Propriedade
Intelectual a Distância – DL 101P BR, promovido pelo INPI em parceria com a Organização Mundial de Propriedade
Industrial – OMPI.
O curso é online, gratuito e será realizado de 13 de fevereiro a 14 de abril. A carga horária estimada é de 75 horas
aula com tutoria de especialistas e o conteúdo abrange diversos temas relativos à propriedade intelectual, com
enfoque na legislação brasileira como: direitos autorais, patentes, marcas, indicações geográficas, desenhos
industriais, proteção de novas variedades vegetais/cultivares, concorrência desleal, informação tecnológica,
contratos de tecnologia e tratados internacionais. Os alunos aprovados recebem certificado emitido pelo INPI e pela
OMPI.
As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro, ou enquanto existirem vagas disponíveis, no site do OMPI.
Clique aqui para fazer sua inscrição.
Clique aqui para ver o catálogo de cursos relacionados à Política Industrial disponibilizados pelo INPI.

Mundo do Plástico apresenta artigos de especialistas do setor
O Mundo do Plástico, blog oficial da feira Plástico Brasil, apresenta matérias e e-books que abordam temas como:
gestão, sustentabilidade, reciclagem, oportunidades e inovação. O blog também conta com uma seção de colunas
de especialistas do setor como a diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andréa Carla Barreto Cunha; o
presidente da Plastivida e do Instituto Brasileiro do PVC, Miguel Bahiense; e o vice-presidente do Grupo Piovan para
a América do Sul, Ricardo Prado.
Para ler os artigos dos especialistas, acesse a seção colunistas do blog Mundo do Plástico clicando aqui.

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 programa Responsible Care® é praticado em 60 países incluindo o
Brasil. Os indicadores dos países que adotam o programa são
informados ao International Council of Chemical Associations (ICCA),
que consolida as informações e publica o Responsible Care Status
Report. No Brasil, a Abiquim é responsável por coletar os dados
fornecidos por seus associados, elaborar o relatório dos Indicadores
de Desempenho e informar ao ICCA”
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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 23 a 27 de janeiro:
24 de janeiro
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo
26 de janeiro
13h00 – Comissão Setorial de Poliuretano
27 de janeiro
09h30 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial
10h00 – Comissão de Relações Governamentais
PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
23 e 24/02 – 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

 GreenChem auxilia IC Transportes no controle de abastecimento
 Evonik adquire negócio de sílica da J.M. Huber por US$ 630 milhões
 BASF recebe prêmio de Fornecedora do Ano de 2016 da GE Power & Water
 Air Liquide divulga a sua nova identidade visual
 BASF patrocina a Maratona Fotográfica Cidade de São Paulo
 Tecnologia DYNAVIS® aumenta eficiência energética no processamento de plásticos

 Air Liquide Brasil inicia operação de nova planta

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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