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Dep. Federal Jerônimo Goergen (PP/RS) reforça apoio no combate
ao mercado ilegal de defensivos agrícolas
Foto: Abiquim/Divulgação

Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) ao centro, em reunião com representantes da indústria química e entidades do setor

O deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS), coordenador do tema Químicos para o Agronegócio da Frente
Parlamentar da Química (FPQuímica), se reuniu com representantes da indústria química, representados pelas
entidades Abiquim, Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), Sindicato Nacional de Produtos para Defesa
Vegetal (Sindiveg), Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina),
Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para
Fertilizantes (Sinprifert), além das empresas Basf, Bayer, Oxiteno, Syngenta, Unigel e Vale Fertilizantes. O encontro
ocorreu no dia 14 de agosto, na sede da Abiquim.
O parlamentar, que também integra a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e ocupa a vice-presidência da
Frente Parlamentar contra o Contrabando, explicou o trabalho que vem desenvolvendo com o objetivo de acabar
com o roubo e contrabando de defensivos agrícolas. Goergen é autor do Projeto de Lei (PL) 2.079 de 2015, que
altera a Lei nº 8072 de 1990, e inclui no rol de crimes hediondos o roubo, furto, receptação e contrabando de

defensivos agrícolas, atualmente aguardando deliberação na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania
(CCJC) da Câmara.
O deputado ressaltou que o roubo e a falsificação de defensivos agrícolas geram um risco ambiental, à saúde pública
e à economia. “Ele também gera outros problemas, pois o assalto a uma propriedade coloca em risco a vida do
produtor rural, além de encarecer todo o sistema, o que pode levar a maior parte desse mercado para a
clandestinidade tirando qualquer condição em termos pesquisa, avanço tecnológico e garantia de qualidade e
investimentos das indústrias no Brasil. Isso gera perda do mercado, ainda mais em um momento em que a questão
sanitária é uma grande barreira comercial no mundo todo. O Brasil, por ser um país agrícola, não pode correr
nenhum tipo de risco pelo uso indevido de defensivos”, explicou.
Além disso, o deputado defende, por meio do PL 3325/2015 de sua autoria, o veto a concessão de crédito rural
àqueles que tenham sido condenados pelos crimes de abigeato, furto, roubo, receptação ou falsificação de insumos
e produtos agrícolas.
Sobre a necessidade de desburocratizar os processos para o registro de um agroquímico no País, o deputado citou
que muitas vezes determinados ingredientes ou produtos chegam a perder a razão de serem comercializados, já
que durante o longo processo para registro ocorrem lançamentos de novos produtos, levando a indústria a perder
competitividade e impedindo o produtor rural de acesso a insumos sazonais, podendo comprometer sua produção.
“Nós temos uma comissão especial no Congresso e estamos trabalhando nesta adequação para termos a
desburocratização desses registros. Temos que ter uma regra segura, clara e ágil para que determinado ingrediente
possa ser usado no momento adequado, de acordo com a necessidade e a demanda que a lavoura traz”, explicou.
A carga tributária e a necessidade de debater a Reforma Tributária foi outro tema abordado pelo parlamentar, que
ressaltou ser necessário criar condições para a indústria nacional de competir internacionalmente. “A carga
tributária também prejudica o investimento em novos negócios e por consequência a geração de crescimento
econômico. O dia que o Brasil e o governo entenderem que não é a alta carga tributária que aumenta a arrecadação,
mas uma carga tributária adequada que todos consigam pagar, haverá aumento na geração de emprego e renda”.
O parlamentar também elogiou a atuação da FPQuímica diante a necessidade de combater atividades e produtos
clandestinos e ressaltou a importância da química para os demais setores industriais. “Tenho um grande
envolvimento no combate à ilegalidade e clandestinidade. A FPQuímica é uma das Frentes parlamentares mais
organizadas do Congresso Nacional e tenho orgulho de fazer parte de sua comissão executiva. Com o seu apoio
consistente, amparo técnico e organização podemos executar nosso trabalho no legislativo à altura que a sociedade
brasileira espera de nós. A química é vital para todas as áreas e influencia na vida de todos”, finalizou.

O deputado Jerônimo Goergen é pós-graduado em Direito Empresarial, está em seu segundo mandato de deputado
federal. Ele já presidiu duas vezes a Juventude Progressista Gaúcha e foi presidente estadual do PP de 2007 a 2009,
além de ter sido duas vezes deputado estadual. O parlamentar já exerceu também o cargo de Secretário-Executivo
do Ministério da Agricultura. Na Assembleia Legislativa gaúcha, presidiu a Comissão de Agricultura, Pecuária e
Cooperativismo e foi coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio.

Setor Químico recebe Seminário customizado sobre Operações de Comércio Exterior
Foto: Abiquim/Divulgação

Renato Agostinho, diretor do DECEX/MDIC, fala das entregas do novo Portal Único de Comércio Exterior

A Abiquim, em parceria com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos
(Associquim) e o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos do Estado de São Paulo (Sinproquim), promoveu o
inédito Seminário Decex/MDIC Operações de Comércio Exterior para o Setor Químico, no auditório do Condomínio
Millenium Villa Olímpia, em São Paulo, em 16 de agosto, com apoio institucional exclusivo da empresa Thomson
Reuters. O evento foi idealizado em formato customizado à realidade setorial pelo Departamento de Operações de
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (DECEX/MDIC) e contou com a presença
de mais de 120 representantes de empresas integrantes das três Entidades. Durante o período da manhã, além do
painel de boas-vindas e de abertura dos trabalhos, do qual participaram Eder da Silva, gerente de Assuntos de
Comércio Exterior da Abiquim, Rubens Medrano, presidente da Associquim, e Wofgand Lieb, consultor de Comércio
Exterior do Sinproquim, os participantes assistiram às exposições de Renato Agostinho, diretor do DECEX/MDIC,
que tratou do cronograma de implementações futuras e das entregas já realizadas nos últimos meses do Portal

Único de Comércio Exterior, plataforma do governo federal para desburocratizar e eliminar tempos e custos nas
transações transfronteiriças de comércio, e detalhou aspectos operacionais do novo processo das exportações
brasileiras, redesenho que foi construído pelas autoridades em estreita parceria com o setor privado, e de Maurício
Genta, coordenador-geral de importação do DECEX/MDIC, que falou das características gerais do licenciamento de
importação, com especial foco nas anuências de produtos químicos pelo órgão.
Foto: Abiquim/Divulgação

Mais de cem representantes de associados da Abiquim, da Associquim e do Sinproquim participaram do evento

No período da tarde, os presentes contaram com a exposição de Marcelo Landau, da coordenação-geral de
exportação e de drawback do DECEX/MDIC, sobre o regime especial de drawback, que viabiliza o acesso ao mercado
externo com desoneração de carga tributária das matérias-primas adquiridas nacionalmente e/ou importadas
destinadas à fabricação de produtos para exportação.
Para o gerente de assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva, o seminário demonstra a relevância do
setor químico para a multiplicação de informações e capacitação em relação às novas ferramentas de facilitação de
comércio. “Em 2016, o setor químico brasileiro teve uma corrente de comércio superior aos US$ 50 bilhões, o que
evidencia a importância de todos os avanços em procedimentos e em informatização das operações de comércio
exterior para o setor. Contarmos com um Seminário do DECEX/MDIC customizado à realidade setorial da química

é prova indiscutível de que existe um estruturado diálogo entre o MDIC e o setor privado e de que esse canal é
fundamental para simultaneamente se elevar o nível de qualidade no cumprimento das normas no comércio
internacional e se fazer da capacitação técnica uma ferramenta poderosa para a geração de novos negócios e
fortalecimento da competitividade”, destacou o gerente. Entre os meses de setembro e de outubro, a Abiquim,
Associquim e Sinproquim deverão promover com o DECEX/MDIC um workshop sobre o novo processo de
exportação, com foco na simulação de operações em ambiente de teste para treinamento das funcionalidades da
plataforma. As apresentações de cada painel estão disponíveis nas notícias do Espaço do Associado da Abiquim.

Palestra de diretor do Chemical Abstract Service apresenta tendências nacionais
e internacionais sobre patentes na área química

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), por meio do Núcleo de Patenteamento e
Licenciamento de Tecnologia (Nuplitec), realiza a palestra “Patentes na Área Química: Um Overview no Brasil e no
Mundo”, que será proferida pelo diretor do Serviço Especializado de Buscas de IP do Chemical Abstract Service
(CAS), Matt McBride, que apresentará as tendências nacionais e internacionais sobre patentes na área de Química.
A palestra gratuita será proferida no idioma Inglês e acontece no dia 23 de agosto, às 14 horas, na sede da Fapesp,
localizada na Rua Pio XI, nº 1500, Alto da Lapa, São Paulo.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

Campanha “Você é um Herói da Infância” da Childhood Brasil
ressalta a importância dos caminhoneiros
Imagem: Childhood Brasil

Para celebrar os 10 anos do Programa Na Mão Certa, a Childhood Brasil realiza a campanha “Você é um Herói da
Infância”, que visa promover a sensibilização, conscientização, valorização, educação continuada e o engajamento
dos caminhoneiros como agentes de proteção de crianças e adolescentes nas estradas.
A campanha conta com um filme, além de cartilha e cartazes, que ressaltam como estar com os olhos abertos pode
fazer a diferença no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. O vídeo é uma
adaptação da campanha EyesWideOpen (Olhos Bem Abertos), lançado originalmente nos EUA, em plena Times
Square, com o objetivo de proteger a infância e estimular a denúncia de qualquer suspeita de exploração contra
crianças e adolescentes.
Para homenagear os caminhoneiros, principais agentes das ações, a Childhood Brasil realizará no Dia Nacional do
Caminhoneiro, 16 de setembro, a campanha “Parabéns Herói da Infância”, com banners, cartaz e flyer que
homenageiam esses profissionais. A Abiquim é uma apoiadora do Programa Na Mão Certa.
Clique aqui para assistir ao filme institucional da campanha no canal da Abiquim no YouTube.

Abimaq e Abiquim lançam a Plástico Brasil 2019
Feira Internacional do Plástico e da Borracha

No dia 23 de agosto, às 18h30, será realizado o evento de lançamento da Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional
do Plástico e da Borracha, que será realizada de 25 a 29 de março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center, na capital paulista. A cerimônia será realizada na sede da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), parceira da Abiquim na realização do evento.
A primeira edição da Plástico Brasil foi realizada de 20 a 24 de março deste ano, reuniu 400 marcas expositoras dos
diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do plástico, na capital paulista.
Clique aqui para visitar o site oficial da Plástico Brasil.

SENAI inaugura escola técnica e faculdade em São Caetano do Sul (SP)
No próximo dia 25 de agosto de 2017, a partir das 9h, serão inauguradas a Escola SENAI “Armando de Arruda
Pereira” e a Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica na Rua Santo André - Bairro Boa Vista - São Caetano do
Sul (SP). Segundo a Sra. Claudia de Britto, Coordenadora de Atividades Pedagógicas do Senai Mauá, “será uma
manhã com informações sobre a indústria 4.0 e o futuro do emprego”. Haverá, ainda, uma visita monitorada com
demonstração
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https://goo.gl/forms/yEG4KNwBqEGE2FJm2 e confirme sua presença.

O silicone é um dos produtos com a menor tensão superficial do mundo o
que, aliado a outros componentes, lhe confere poder de abater a espuma e
bolhas, além de possuir um efeito duradouro em sua ação antiespumante.
Os antiespumantes à base de silicone controlam a formação da espuma,
tanto no processo produtivo quanto no momento da preparação para a
aplicação de várias formulações de produtos agroquímicos.*
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*Fonte Siliconews, publicação da Comissão Setorial de Silicones da Abiquim

 Web TV Sindicam – Programa do Transportador 089 – entrevista com o gerente de Gestão Empresarial
da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki



Notícias Botucatu – Milton Monti assume coordenação do tema Infraestrutura e Logística da Frente
Parlamentar da Química



Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos - Estão abertas as
inscrições para a 16ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia

 Lencóis in Notícias – Deputado Federal Milton Monti assume coordenação do tema Infraestrutura e
Logística da Frente Parlamentar da Química



Revista Plástico Sul – Volume de importações de produtos químicos chega a 20,8 milhões de toneladas
no primeiro semestre e bate recorde histórico

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Braskem completa 15 anos e moderniza marca
 Resina da Evonik é utilizada para impermeabilização na Praça Pamplona
 Pensonic escolhe Tritan™ da Eastman para o seu mixer que se transforma em garrafa
 AkzoNobel apresenta revestimento em pó antimicrobiano ao mercado brasileiro
 Grupo Solvay anuncia Neil Barrientos Lima como diretor de marketing da área de especialidades químicas
na América Latina
 Ferramentas Digitais da AkzoNobel agilizam a busca exata de cores para repintura automotiva
 BASF e Boticário: pisos de alto desempenho garantem proteção contra agressão química e mecânica

 Braskem tem lucro de R$ 1,1 bilhão no 2º trimestre de 2017
 Henkel apresenta forte desempenho no segundo trimestre
 BASF mostra soluções para aumentar produtividade e segurança na Brazil Windpower 2017
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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
22 e 23 - Gestão de Suprimentos da Indústria

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 – Rio de Janeiro
21 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ –
Módulo Rodoviário

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 22 a 25 de agosto:
23 de agosto
09h00 – Comissão Temática de Logística
10h00 – Comissão Setorial de EPS
24 de agosto
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
09h00 – Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior (Cofac)
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior
25 de agosto
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
22 e 23/08 – Gestão de Suprimentos na Indústria Química
11 a 13/09 – Formação de Auditores Líderes do Sassmaq – Módulo Estação de Limpeza
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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