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Senador José Serra debate sobre o cenário econômico e o desempenho
do setor químico durante Conselho Diretor da Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

Reunião do Conselho Diretor da Abiquim, com a presença do Senador José Serra (PSDB/SP)

O senador José Serra (PSDB/SP) foi o convidado da reunião do Conselho Diretor da Abiquim, realizada no dia 26 de
julho. Em sua apresentação, o parlamentar destacou a importância das reformas trabalhista e previdenciária, além
de sua preocupação com relação ao grande risco aos já escassos planos de investimentos pela proposta da nova
TLP, sobre a taxa de juros de longo prazo do BNDES.
O parlamentar afirmou que é necessário gerar um ambiente que propicie o investimento no País. “Queremos
aumentar a produção e por consequência a retomada da geração de empregos, pois temos hoje 14 milhões de

trabalhadores desempregados entre eles 4 milhões de chefes de família. Além disso, o desemprego gera um fator
crucial para o País, a queda de receita”.
O senador demonstrou preocupação com o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que precisa manter sua função de fomentar o investimento no Brasil. Para o parlamentar, a manutenção
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é importante para a promoção do investimento no País. Serra teme que com
a aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP) as empresas, de todos os tamanhos, fiquem sem opção para obterem
linhas de financiamento que permitam importantes novos investimentos.
Entendendo a importância do setor químico como um segmento industrial, que está na base de todas as cadeias
produtivas, o senador debateu com os membros do Conselho as demandas do setor visando aumentar a
competitividade da indústria química nacional em relação aos concorrentes internacionais.
Além da necessidade de manter a TJLP e que o BNDES seja um fomentador para o desenvolvimento econômico, o
senador deu atenção às questões de infraestrutura logística e a disponibilidade do gás natural como matéria-prima
a preços competitivos, cujo valor atual diminui a competitividade da indústria nacional perante a concorrência
estrangeira.
Segundo o presidente do Conselho Diretor da Abiquim e diretor-presidente da Elekeiroz, Marcos De Marchi, não
podemos aceitar que o País queime a riqueza brasileira, destacando a importância da separação dos líquidos do gás
natural, uma vez que são importantes matérias-primas da indústria. A queima do etano faz com que o Brasil perca
além de uma matéria-prima, a oportunidade de criar um produto com maior valor agregado, que poderia gerar
mais empregos e renda no País.

Da esq. para a dir.: Marcos De Marchi, presidente do Conselho Diretor da Abiquim; Senador José Serra e
Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Abiquim

Outros temas debatidos foram a necessidade de criação de uma agenda estruturada, no âmbito do Governo
Federal, para analisar oportunidades de investimento do setor químico e estabelecer uma política industrial, que
tenha como base o aumento da competitividade da indústria química como motor para retomada do crescimento
da economia, assim como foi feito em todos os países desenvolvidos.
O senador José Serra ainda abordou três projetos fiscais de sua autoria, além de fazer uma análise sobre o
Parlamentarismo, destacando a importância de uma reforma política, o que inclusive reduziria os custos das
campanhas eleitorais, e a necessidade de mudanças no sistema eleitoral, que possam simplificar e baratear as
campanhas políticas, dando como exemplo o sistema alemão de eleições para parlamentares.

RAC: Matéria-prima e energia com preços elevados reduzem
a competitividade da indústria química
Produtos químicos importados ocupam 37,8% do mercado brasileiro

Dados apurados pela Abiquim no primeiro semestre indicam enfraquecimento do ritmo de produção local dos
produtos químicos de uso industrial. Em junho de 2017, o índice de produção teve recuo de 4,56% sobre o mês
anterior, enquanto o de vendas internas exibiu ligeira elevação, de 0,49%, em razão da desova de estoques.
Com esses resultados, o fechamento do 2º trimestre do ano confirma a desaceleração da atividade em relação aos
três primeiros meses do ano, bem como sobre o mesmo período do ano passado: a produção caiu 2,33% no
acumulado de abril a junho de 2017, na comparação com iguais meses de 2016, enquanto as vendas internas
tiveram retração de 3,10%. Para o 1º semestre do ano, os números mostram redução da atividade, com o índice de
produção subindo apenas 0,85% e o de vendas internas em sentido contrário, com recuo de 1,06%.
Apesar de o consumo aparente nacional (CAN) ter crescido expressivos 8,4% no período, esse aumento não foi
acompanhado pelo desempenho das vendas internas, sinalizando uma perda de participação do produtor local em
relação ao atendimento da demanda doméstica. A prova disso é que as importações, em volume, dos produtos
analisados no RAC tiveram aumento de 30,5%, batendo recorde histórico dos últimos 28 anos de análise, passando
a ocupar 37,8% do CAN.
No que se refere à capacidade instalada, no acumulado do 1º semestre de 2017, a utilização ficou, na média, em
77%, dois pontos porcentuais menor do que a que havia sido a média de janeiro a junho de 2016.

A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, cita o caso dos petroquímicos
básicos. O produto que vem puxando a alta das importações é o metanol, que deixou de ser produzido no mercado
nacional por falta de competitividade da principal matéria-prima (gás natural) e, atualmente, passou a ser
integralmente importado. Esse caso exemplifica muito bem a questão das oportunidades perdidas pelo País, que já
poderia ter uma planta de escala mundial de metanol.
Além disso, a diretora da Abiquim reclama da falta de um projeto de política industrial para o País para geração de
empregos de qualidade e de riqueza. Ao invés disso, segundo ela, o governo decide ir pelo caminho mais fácil para
arrecadar. “A alta da contribuição do PIS/Cofins sobre os combustíveis veio na contramão do que a população em
geral poderia esperar. Não se fez uma avaliação e/ou adequação das despesas que poderiam ser diminuídas, ou até
eliminadas, pelo próprio governo, nem tampouco conseguiu-se elevar a parcela das receitas extraordinárias que o
governo havia previsto no início do ano. Ou seja, o já elevado custo Brasil foi aumentado. Mas será que essa dose
será suficiente? Se a economia não voltar a crescer, gerando os empregos necessários para os quase 15 milhões de
desempregados, qual será a próxima medida?”, questiona.
O Brasil precisa urgentemente de medidas de estado, de longo prazo, que deem um norte e previsibilidade e não
apenas de medidas de governo, sem visão de planejamento estratégico e que tornam o ambiente inseguro. Dentre
as medidas de estado, por que não a implantação de políticas industriais que sejam capazes de estimular o
desenvolvimento e o crescimento da economia, gerando empregos e divisas e contribuindo para elevação do PIB
nacional. A química pode e quer contribuir para isso.
Diante de todo esse cenário, o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, faz um alerta: a ampliação
das importações fez com que o Brasil, mais uma vez, perdesse a oportunidade de gerar riqueza e empregos para o
povo. “Com elevado preço da nafta e do gás natural, bem como o alto custo da energia, o Brasil é presa fácil no
mercado para os produtores internacionais ocuparem o mercado interno”.

Abiquim lança o estudo “Estatísticas do Segmento de Colas, Adesivos e Selantes 2016”
que dimensiona o consumo nacional desses produtos

No dia 10 de agosto será lançado o estudo “Estatísticas do Segmento de Colas, Adesivos e Selantes 2016”, elaborado
pela Equipe de Economia e Estatísticas (ECON) da Abiquim e que contou com o apoio da Comissão Setorial de Colas,
Adesivos e Selantes da Associação e de empresas produtoras não associadas.

O estudo apresentará o perfil estatístico do segmento e tem o objetivo de dimensionar o consumo brasileiro desses
produtos, incluindo a parcela da demanda coberta por importações. Os números apresentados contemplam a
análise de uma série de 10 anos, de 2006 a 2016, o que dá uma visão bastante ampla da situação de competitividade
desse importante segmento da indústria química.
A programação do evento terá uma apresentação institucional da Abiquim, seguida pela apresentação do estudo,
que será feita pela diretora de Economia e Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira. Também será realizada
uma apresentação sobre as Atualizações da Portaria Inmetro 349 para Colchões e Colchonetes de Espumas Flexíveis
de Poliuretano.
O lançamento do estudo “Estatísticas do Segmento de Colas, Adesivos e Selantes 2016” será realizado a partir das
15 horas, do dia 10 de agosto, na sede da Abiquim, que fica na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C, 4º andar, Vila Olímpia,
São Paulo, SP.
As vagas são limitadas e os interessados devem encaminhar uma mensagem para a assessora de Comissões
Setoriais, Carolina Ponce de Leon, no e-mail: carolina@abiquim.org.br, até o dia 4 de agosto.

Abiquim, Associquim e Sinproquim promovem inédito
Seminário DECEX/MDIC customizado para o setor químico
De maneira pioneira, a Abiquim, em parceria com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos
e Petroquímicos (Associquim) e com o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da
Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinproquim), receberá o inédito “Seminário de Operações de Comércio
Exterior” do Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) customizado para o setor químico.
O evento será realizado em 16 de agosto de 2017, das 9h00 às 16h30, no auditório do Condomínio Millenium e
contará com a presença do diretor do DECEX, Renato Agostinho, que trará um panorama das entregas já efetuadas
e das próximas novidades do Portal Único de Comércio Exterior e do novo processo das exportações brasileiras, e
dos senhores Maurício Genta e Marcelo Landau, técnicos do departamento que, respectivamente, tratarão dos
temas licenciamentos de importação e regime especial de drawback, com enfoque nas principais operações de
interesse do setor químico.
Para o gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Éder da Silva, responsável pela organização técnica do seminário,
o evento consiste em um eficiente canal institucional de diálogo entre as autoridades do DECEX e os representantes
do setor químico, com foco na capacitação técnica sobre temas extremamente relevantes para a indústria.

“Estamos muito orgulhosos por sermos pioneiros nessa abordagem customizada a realidades setoriais pelo DECEX,
órgão que já promove com excelência e tradição seminários em parcerias com as federações industriais por todo o
Brasil. Parcerias estratégicas como essa são indispensáveis para que os mecanismos e ferramentas de comércio
exterior possam representar ganhos de competitividade e gerar novos negócios para nossos associados”, destaca
o gerente.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: eventos@abiquim.org.br.

Congresso disponibiliza à sociedade consulta sobre a MP 777
O Congresso Nacional abriu em seu site consulta pública sobre a Medida Provisória 777, que cria a Taxa
de Longo Prazo (TLP) para substituir a TJLP nos financiamentos do BNDES. Caso a MP seja aprovada, os
juros para investimentos a projetos da indústria ficarão mais elevados do que atualmente é praticado
pela TJLP.

A página da consulta é aberta à sociedade, e você pode votar clicando aqui.

Ferramenta APELL é apresentada para Comitê de prevenção
a emergências na Baixada Santista
Foto: Abiquim/Divulgação

O gerente da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, apresenta a ferramenta APELL

No dia 21 de julho foi realizada a reunião do Comitê para a implantação do Sistema de Gestão Integrado de
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com produtos perigosos na Baixada Santista
(SIGP2R2/BS).
A reunião, realizada no Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, em Cubatão, recebeu representantes do Corpo
de Bombeiros, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq), da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, do Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande
ABC (Cofip-ABC), da Secretaria do Meio Ambiente e da Defesa Civil dos municípios de Cubatão, Guarujá e Santos. A
Abiquim foi representada pelo membro do Conselho Diretor, Valdir José Caobianco, também diretor da Vale
Fertilizantes; pelo gerente de Gestão Empresarial da associação, Luiz Shizuo Harayashiki; e pelo assessor de
Assuntos Técnicos, Willian Katsuhiro Matsuo.
Na reunião, o gerente da Abiquim apresentou a ferramenta APELL – Alerta e Preparação de Comunidades para
Emergências Locais, processo de ação cooperativa local, que visa intensificar a conscientização e a preparação da
comunidade para situações de emergência. Em sua apresentação, Harayashiki explicou que o APELL é parte de um
programa de produção segura lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o
objetivo de promover padrões de produção e consumo sustentáveis em todo o mundo.
O Conselho Internacional de Associações da Indústria Química (ICCA), têm cooperado na aplicação do APELL,
implantado em mais de 30 países e em mais de 80 comunidades industrializadas em todo o mundo: na América
Latina (Brasil, Colômbia, Chile e Argentina), Ásia (China, Índia, Tailândia, Indonésia e Coreia), América do Norte (EUA
e Canadá) e no Oriente Médio. A Abiquim trouxe o programa para o Brasil em 1988 e o introduziu em municípios
como Cubatão, Suzano, Duque de Caxias, Camaçari, Guaratinguetá, São Sebastião e Maceió.

Ibama prorroga consulta pública para revisar atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prorrogou até o dia 18 de
agosto a consulta pública para a revisão do enquadramento do Cadastro Técnico Federal das Atividades
Potencialmente Poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (CTF/APP). O Ibama realiza a consulta com o
objetivo de receber contribuições para aperfeiçoar a regulamentação sobre o tema.
As especificações relacionadas a cada atividade listada, assim como as normas que incidem sobre elas, estão
detalhadas em diferentes fichas técnicas que podem ser acessadas aqui.
As fichas técnicas serão publicadas pelo Ibama como anexo da Instrução Normativa, que regulamentará o novo
enquadramento das atividades no CTF/APP e servirão como referência oficial.
A Abiquim está consolidando posicionamento para esta consulta pública com suas associadas. Mais informações
podem ser obtidas com a assessora de Meio Ambiente da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail:
aline.bressan@abiquim.org.br.

EPE apresentará estudo sobre o potencial de eficiência
energética para a indústria em webinar
No dia 4 de agosto, das 10h às 12h, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apresentará o seu estudo sobre “Curvas
de Custo e Potencial de Eficiência Energética para Indústria”, no webinar sobre Curvas Setoriais de Eficiência
Energética, organizado pela Iniciativa Empresarial em Clima (IEC).
O estudo levanta as oportunidades de eficiência energética em diversos setores, como mineração, alimentos,
cimento, químico, bebidas e outros. O documento foi elaborado em duas etapas: na primeira foi realizado a
caracterização de cada setor, com a identificação das rotas tecnológicas e das possíveis medidas de eficiência
energética; e na segunda fase foram valoradas as medidas selecionadas.
O webinar faz parte da iniciativa Frente de Eficiência Energética do CEBDS e será apresentado pelo diretor de
Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE, Ricardo Gorini; pelo superintendente de Estudos Econômicos
e Energéticos da EPE, Jefferson Soares; e pela coordenadora da Câmaras Temática de Mudança do Clima e Energia
do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Laura Albuquerque.
Clique aqui para se inscrever no Webinar. Após a realização da inscrição será enviado um link para assistir a
transmissão.

ANP abre consultas públicas sobre aditivos de combustíveis, revenda e de distribuição
de GLP e estoques nacionais de etanol anidro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) abriu três consultas e audiências públicas: nº
17/2017, nº 18/2017 e nº 19/2017.
A consulta nº 17/2017 tem o objetivo de obter subsídios e informações adicionais sobre a revogação da Resolução
ANP nº 1, de 06/01/2014, que estabelece os requisitos a serem atendidos pelos produtores, importadores e
fornecedores de aditivos, pelos distribuidores que formulam os combustíveis aditivados, assim como outros
procedimentos. A audiência pública será realizada no dia 24 de agosto de 2017, das 14h30 às 17h30.
O prazo para o envio das contribuições à ANP se encerra no dia 10 de agosto. A Abiquim se posicionará sobre o
tema e as empresas podem contribuir com o posicionamento da associação. As sugestões deverão ser
encaminhadas ao Departamento de Economia e Estatística da Abiquim no e-mail: decon@abiquim.org.br até o dia
7 de agosto.
Clique aqui para acessar a ‘Nota Técnica nº 35/2017/SBQ/CPT – DF – relatório de avaliação de impacto regulatório
referente ao registro de aditivos para combustíveis – revisão da resolução ANP nº1, de 2014’.
Clique aqui para acessar o formulário de inscrição para a Audiência Pública.
A consulta pública nº 18/2017 tem o objetivo de obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de
Resolução que altera as Resoluções ANP nº 49 e 51, ambas de 30 de novembro de 2016, que regulam,
respectivamente, os requisitos mínimos para o exercício da atividade de revenda e de distribuição de gás liquefeito
de petróleo (GLP). A audiência pública sobre a consulta será realizada no dia 26 de julho de 2017, das 9h30 às 17h00.
O prazo para o envio das contribuições à ANP se encerra no dia 2 de agosto. A Abiquim também se posicionará
sobre o tema e as contribuições com o posicionamento da associação. podem ser encaminhadas ao Departamento
de Economia e Estatística da Abiquim no e-mail: decon@abiquim.org.br até o dia 1 de agosto.
Clique aqui para acessar a ‘Minuta de Resolução, que altera as Resoluções ANP nº 49 e 51, ambas de 30 de
novembro de 2016, que regulam, respectivamente, os requisitos mínimos para o exercício da atividade de revenda
e de distribuição de GLP.
Clique aqui para acessar o formulário de inscrição para a Audiência Pública.
Já a consulta pública nº 19/2017 tem o objetivo de obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de
Resolução que substituirá a Resolução ANP nº 67, de 9 de dezembro de 2011, e disciplina a formação de estoques
nacionais de etanol anidro pelos agentes da indústria de biocombustíveis. A audiência pública será realizada no dia
23 de agosto, das 8 às 12h30.
O prazo para o envio das contribuições à ANP se encerra no dia 18 de agosto. As empresas podem contribuir com
o posicionamento da Abiquim e enviar suas sugestões ao Departamento de Economia e Estatística da Abiquim no
e-mail: decon@abiquim.org.br até o dia 11 de agosto.
Clique aqui para acessar a ‘Minuta de Resolução, que substituirá a Resolução ANP nº. 67, de 9 de dezembro de
2011, e disciplina a formação de estoques nacionais de etanol anidro pelos agentes da indústria de
biocombustíveis’.

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição para a Audiência Pública.
Todas as audiências públicas serão realizadas no Escritório Central da ANP, na Avenida Rio Branco, 65, 13º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Plastivida e Instituto Brasileiro do PVC trabalham em
Projeto de Educação Ambiental e Reciclagem de Plásticos para os CEUs

A Plastivida e Instituto Brasileiro do PVC iniciaram, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino (DRE)
Pirituba/Jaraguá da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a preparação para a implantação do Projeto de
Educação Ambiental e Reciclagem de Plásticos no Centro de Educação Unificada (CEU) Pêra Marmelo.
O projeto, que deverá ser realizado nos cincos CEUs que a DRE Pirituba/Jaraguá administra, prevê a realização do
curso de formação “Educação e Sustentabilidade: Os plásticos, a reciclagem e os resíduos sólidos”, que tem como
público-alvo os educadores e multiplicadores, além da realização dos projetos de reciclagem: “Papa Cartão®” e
“Tampinha Legal®”.

Ibama adota novo padrão de pagamento de boletos do Banco Central
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) adotou o novo padrão de
cobrança de boleto exigido pelo Banco Central do Brasil (BC). O novo padrão determinado pelas Circulares n.º
3.461/09, 3.598/12 e 3.656/13 do BC determina que os boletos passem a ser registrados, com o objetivo de
aperfeiçoar os mecanismos de segurança e melhorar o controle do sistema de cobrança bancária.
Os boletos, que já foram emitidos poderão ser pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), sendo que os boletos com valores iguais ou acima de R$ 50 mil já obedecem o novo
padrão desde o dia 10 de julho; os boletos com valor igual ou acima de R$ 2 mil passarão a seguir o novo padrão a
partir do dia 11 de setembro; os boletos com valor igual ou acima de R$ 500 passarão a seguir o novo padrão a
partir do dia 9 de outubro; os boletos com valor igual ou acima de R$ 200 passarão a seguir o novo padrão a partir
do dia 13 de novembro; e os boletos de todos os valores seguirão o novo padrão a partir do dia 11 de dezembro.
Após as datas informadas, a rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador. Os
clientes que operam na modalidade sem registro serão contatados pelo seu banco de relacionamento para
registrarem seus boletos de pagamento, visando o preparo para a Nova Plataforma de Boletos de Pagamento.

MMA promove cursos a distância gratuitos
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) abriu inscrições para cursos a distância e gratuitos nas áreas de recursos
hídricos, agricultura familiar, mudança do clima, produção e consumo sustentáveis, unidades de conservação,
igualdade de gênero e outros temas.
Atualmente são oferecidos 12 cursos e os interessados devem se cadastrar no ambiente virtual de aprendizagem
do MMA até o dia 28 de julho e escolher um ou mais cursos. A efetivação da inscrição está condicionada à oferta
de vagas. Até o fim do ano, serão abertas 40 vagas, incluindo turmas fechadas, realizadas por instituições parceiras.
Clique aqui para acessar o ambiente virtual de aprendizagem do MMA.
Clique aqui para ver a descrição dos cursos disponíveis atualmente.

Congresso focado nas áreas de risco, segurança e engenharia de confiabilidade
acontece no Rio de Janeiro

A Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade (ABRISCO), realizará seu terceiro
congresso, de 27 a 29 de novembro, na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), na capital
carioca.
O Congresso ABRISCO 2017 reunirá profissionais da academia e da indústria nacional e internacional, em busca do
conhecimento e intercâmbio de novas metodologias, modelos e práticas utilizados nas áreas de riscos, segurança e
engenharia de confiabilidade.

A programação do evento incluirá sessões plenárias, painéis, fóruns de debates, apresentações de trabalhos
técnicos, além de minicursos sobre temas de relevância para a comunidade envolvida nas áreas de risco e
confiabilidade.
Os interessados em apresentarem trabalhos técnicos e científicos podem se inscrever até 7 de agosto. Clique aqui
para inscrever seu trabalho.

O Comitê Brasileiro de Química (CB-010), que está no âmbito da Abiquim, é
formado por cinco comissões de Estudo: Comissão de Adesivos; Comissão de
Derivados de Óxido de Eteno; Comissão de Poliuretanos; Comissão de
Informações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente relacionados a Produtos
Químicos; e Comissão de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água
e Esgoto. Também integram o CB-010, grupos de trabalho para atendimento
das demandas vindas das Comissões de Estudo, como por exemplo os GTs
Espumas Flexíveis e Painéis Metálicos.



A Tarde – Abiquim: importação de produtos químicos bate recorde em volume no 1º semestre



UOL – Abiquim: Volume de produtos químicos importado é recorde no semestre



Valor Econômico – Abiquim: Volume de produtos químicos importado é recorde no semestre



Estadão.com – Importação de produtos químicos bate recorde



Diário do Grande ABC – Abiquim: importação de produtos químicos bate recorde em volume no 1º
semestre



Paint & Pintura – Abiquim teve participação de destaque no Congresso Mundial de Química – IUPAC 2017

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Akzo Nobel: Faturamento do primeiro semestre registra alta de 4%
 Clariant divulga Relatório de Sustentabilidade Brasil 2016

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM

Agosto
DOM

Setembro

SEG TER QUA QUI SEX SÁB
1

2

3

4

5

DOM

SEG TER QUA QUI SEX SÁB
2

7

8

9

6

7

8

9

10

11
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3

4

5
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14

15

16

17
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11

12

13

14

15

16

20

21

22
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26

17

18

19

20

21

22

23
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28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

01 e 02 - Análise de Riscos e Processos Industriais
07 - Gerenciamento de Crises
08 e 09 - Classificação e Comunicação de Produtos Químicos
e a Comunicação de Perigos, segundo o GHS
14 - Controle Administrativo de Comércio Exterior
16 - Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e
Controle de Impactos e Riscos - Bahia
22 e 23 - Gestão de Suprimentos da Indústria

04 a 06 - Curso de Formação de Auditores Líderes
SASSMAQ - Módulo Estação de Limpeza
04 e 05 - Formação de Auditores do Sistema de Gestão do
AR
07 - Independência
11 e 12 - Formação de Auditores Internos do SASSMAQ Módulo Rodoviário
14 e 15 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável (Camaçari/BA)
20 - Gerenciamento de Crises

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 31 de julho a 4 de agosto:
1 de agosto
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável
2 de agosto
09h30 – Comissão Setorial de Silicones
3 de agosto
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente

6

1

11h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais
4 de agosto
09h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
14h00 – Comissão Consultiva do Sassmaq
14h00 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
01 e 02/08 – Análise de Riscos de Processos Industriais
07/08 – Gerenciamento de Crises
08 e 09/08 – Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ) de Produtos Químicos e a Comunicação de Perigos,
segundo o GHS
14/08 – Controle Administrativo de Comércio Exterior
16/08 – Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação e Controle de Impactos e Riscos – Bahia
22 e 23/08 – Gestão de Suprimentos na Indústria Química
04 a 06/09 – Curso de Formação de Auditores Líderes Sassmaq – Módulo Estação de Limpeza
04 e 05/09 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do AR
11 e 12/09 – Formação de Auditores Internos do Sassmaq – Módulo Rodoviário
14 e 15/09 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Bahia
20/09 – Gerenciamento de Crises
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso
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