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Workshop esclarece a nova instrução do
Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro

O workshop A Nova Instrução Técnica do Programa de Proteção Respiratória PPR/Fundacentro será realizado pela
Abiquim no dia 8 de março, das 8h30 às 17h00, na sede do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos Para Fins
Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinproquim).
O workshop apresentará os requisitos do Programa de Proteção Respiratória (PPR) contidos na nova instrução
técnica da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) e proporcionará
aos participantes um melhor entendimento sobre as principais mudanças no conteúdo mínimo requerido, nos
procedimentos operacionais, na implementação e administração do programa, e as responsabilidades do
empregador e do empregado.
A programação do workshop terá dois módulos. O primeiro, intitulado ‘A Nova Instrução Técnica do Programa de
Proteção Respiratória’ (PPR), será realizado das 8h30 às 12h00 pelo chefe do Serviço de Equipamentos de Segurança
da Fundacentro – SES/MTEP, Antonio Vladimir Vieira. Químico e mestre em engenharia higienista ocupacional,
Vieira é um dos membros da equipe técnica, que escreveu o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, e
um dos autores do livro Programa de Proteção Respiratória.
O módulo ‘Construindo um Programa de Proteção Respiratória Corporativo’ será realizado das 13h30 às 17h00 e
será apresentado pelos consultores da Secwork, empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho,
Maurício Torloni Filho e Vera Lucia Fernandes.
A sede do Sinproquim está localizada na rua Rodrigo Cláudio, nº 185, Aclimação – São Paulo.
Para mais informações, entre em contato com a área de comunicação da Abiquim pelos e-mails:
fernando@abiquim.org.br ou daiane@abiquim.org.br.
Para fazer sua inscrição clique aqui.

Exposição “A importância dos produtos químicos para uma vida melhor”
acontece de 28 de março a 7 de abril

A exposição itinerante A importância dos produtos químicos para uma vida melhor, acontece de 28 de março a 7
de abril no Espaço Cultural Quarto Centenário, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e faz parte da celebração de
85 anos do Sinproquim – Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos Para Fins Industriais e da Petroquímica no
Estado de São Paulo.
A mostra será realizada em parceria com a Frente Parlamentar da Química em São Paulo, tem o apoio da Abiquim
e mostrará como os produtos químicos estão presentes no cotidiano das pessoas e nas mais diversas atividades
impulsionando o desenvolvimento social e econômico, as pesquisas e inovações.
A exposição destacará produtos utilizados no dia a dia como CDs, que são produzidos em policarbonato; escovas
dentais, que são fabricadas com polipropileno e copolímero de estireno-acrilonitrila; e pneus, fabricados com SBR,
negro de fumo e enxofre. Ela ainda contará com totens e móbiles ilustrados com imagens e textos destacando a
presença dos produtos químicos nas atividades humanas e como todo ser vivo é em essência química. Também
serão apresentados os dez últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Química, destacando, os efeitos práticos das
suas descobertas.
Além da Abiquim, a mostra tem como apoiadores a Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados
(Abiclor), Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias,
Aromas e Afins (Abifra), Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec),
Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla), Associação Brasileira de Produtores de
Fibras Artificiais e Sintéticas (Abrafas), Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Sindicato Nacional
da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert), Sindicato da Indústria de Resinas Plásticas (Siresp) e
do Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo (Sitivesp). As empresas Birla Carbon, Braskem,

Cabot, Clariquímica, Ecolab, Rhodia e Unipar Carbocloro já confirmaram participação como patrocinadores na
exposição.
Segundo o presidente do Sinproquim, Nelson Pereira dos Reis, o evento tem por objetivo fortalecer a imagem da
indústria química paulista. Para ele, “levar ao público informações relevantes sobre a importância do setor químico
é um dos objetivos do nosso trabalho. Assim como o Guia da Indústria de Produtos Químicos do Estado de São
Paulo, lançado no ano passado, pretendemos que essa exposição itinerante mostre a força da indústria química do
Estado”, explica o executivo.
As empresas interessadas em patrocinar a exposição podem entrar em contato com o Sinproquim. Além de receber
destaque nos banners e móbiles da mostra, os patrocinadores também poderão expor artigos que utilizam produtos
químicos fabricados pela empresa. Os interessados em patrocinar a exposição podem entrar em contato com o
Sinproquim pelo e-mail sinproquim@sinproquim.org.br ou ligar para o número (11) 3469-0455.

Plástico Brasil terá demonstração de troca rápida de moldes
A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha terá uma programação de atividades focadas na
capacitação dos profissionais do setor. Entre suas ações paralelas, a feira terá o espaço “SMED – Single Minute
Exchange of Die – Troca Rápida de Moldes”.
O SMED pode ser definido como a metodologia que tem como objetivo reduzir o tempo de setup de uma máquina
para menos de 10 minutos e será demonstrado por meio da troca de moldes de uma máquina injetora, um dos
processos que mais demandam parada de máquina dos transformadores de plástico e borracha.
O espaço SMED deverá realizar quatro sessões de troca rápida de moldes em cada um dos cinco dias da feira, às
11h, 13h, 15h e 19. Enquanto os operadores executam o procedimento, instrutores do SENAI e especialistas das
empresas parceiras realizarão mini palestras explicando o processo aos visitantes.
O espaço “SMED – Single Minute Exchange of Die – Troca Rápida de Moldes” é resultado de uma parceria entre a
Plástico Brasil, o SENAI e as expositoras: Romi, Stäubli, Berg Steel, Piovan e Previsão.

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 setor de produtos químicos figura entre os que mais possuem efeitos
propulsores na economia. O aumento na competitividade da indústria
química estimula a competitividade de outros setores criando um efeito
dinâmico em cadeia.”

Valor Econômico – Exportação de produtos químicos sobre 14,5% em janeiro, aponta Abiquim
UOL – Exportação de produtos químicos sobre 14,5% em janeiro, aponta Abiquim
IstoÉ Dinheiro – Déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 1,6 bi em janeiro, diz Abiquim
DCI – Déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 1,6 bi em janeiro, diz Abiquim
Estado de Minas – Déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 1,6 bi em janeiro, diz Abiquim

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Evonik apresenta VESTENAMER® para a produção de pneus

 Murilo Brotherhood é o novo líder de Adesivos para setor automotivo e aeroespacial da Henkel
 Akzonobel lança anti-incrustante para o mercado pesqueiro
 White Martins abre 40 vagas de estágio no programa novos ares 2017
 Henkel apresenta recorde de vendas e lucros em 2016
 BASF: Vendas e lucros no 4º trimestre significativamente maiores do que no mesmo trimestre do
ano anterior
 Mudanças na área de Nutrição e Saúde da BASF na América Latina
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01 - Recesso Abiquim
20 – Classificação Fiscal de Mercadorias

12 -Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário
14 - Paixão de Cristo

20 - Classificação Fiscal de Mercadorias

21 - Tiradentes

29 e 30 - Formação de Auditores Internos no Sassmaq

25 -Fundamentos de Segurança de Processo
28 - Introdução ao Sassmaq

SERVIÇOS

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 dias 6 e 10 de março:
7 de março
09h00 – Comissão de Gestão do Atuação Responsável

14h00 – Comissão de Tecnologia
8 de março
14h00 – Comissão de Economia
9 de março
09h00 – Comissão de Meio Ambiente
09h30 – Comissão Setorial de Silicones
10 de março
14h00 – Comissão de Químicos para Agronegócios

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
20/03 – Classificação Fiscal de Mercadorias
29 e 30/03 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
12/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário
25/04 – Fundamentos de Segurança de Processo
28/04 – Introdução ao SASSMAQ
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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