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APLA realiza Reunião Anual Latinoamericana no Rio de Janeiro
com participação da Abiquim
Crédito: APLA/Twitter

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim e diretor-presidente da Elekeiroz, Marcos De Marchi; o vice-presidente sênior da IHS Markit,
Dave Witte; o conselheiro da Abiquim e CEO da Braskem, Fernando Musa; o vice-presidente sênior da IHS Markit, Dave Witte; o presidente
do Grupo Idesa, José Luis Uriegas; e o vice-presidente executivo de Exploração e Produção da YPF, Santiago Martinez Tanoira.

A Asociacion Petroquimica y Química Latinoamericana (Apla) realizou de 11 a 14 de novembro, no Rio de Janeiro,
a 37ª Reunião Anual Latinoamericana de Petroquímica. O evento reuniu especialistas e profissionais da indústria
química da América Latina e teve em sua programação palestras e painéis sobre o futuro da indústria
petroquímica, novas tecnologias, tendências que afetam a indústria petroquímica e o mercado de óleo e gás.
A Abiquim participou de dois painéis da reunião. O presidente do Conselho Diretor e diretor-presidente da
Elekeiroz, Marcos De Marchi, moderou o painel “El Futuro de la Industria Petroquímica”, realizado no dia 13 de
novembro, que teve entre os palestrantes o conselheiro da Abiquim e CEO da Braskem, Fernando Musa. O painel
também teve a participação do vice-presidente sênior da IHS Markit, Dave Witte; do presidente do Grupo Idesa,
José Luis Uriegas; e do vice-presidente executivo de Exploração e Produção da YPF, Santiago Martinez Tanoira.

Durante o painel, foi debatido como a indústria petroquímica poderá crescer na Argentina, no Brasil, nos Estados
Unidos e no México. No caso do Brasil, o conselheiro da Abiquim e CEO da Braskem, Fernando Musa, explicou que
a economia brasileira volta a crescer após a recessão que afetou o País e que fez com que as empresas brasileiras
investissem na exportação. Como mediador do painel, o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De
Marchi, levou os palestrantes a responder sobre fatores alavancadores e fatores bloqueadores do crescimento da
indústria química nos diversos países latino-americanos, bem como alertou para a necessidade de cooperação
entre os players regionais e para a necessidade de ressaltar os aspectos positivos da indústria química como
geradora de soluções para enfrentar os desafios de sustentabilidade.

Crédito: APLA/Twitter

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, foi um dos palestrantes da seção plenária
“Monetización de carbono: Oportunidad para una competitividad sostenible”, realizada no dia 14 de novembro.
Figueiredo contou que apesar de ocupar a sexta posição na emissão de gases de efeito estufa (GEE), o Brasil
reduziu em 39% suas emissões de 2005 a 2015, no mesmo período as emissões globais subiram 35%. O executivo
explicou que o setor industrial brasileiro é responsável por 2,9% do total de emissões, sendo que, dentro destes
2,9%, a indústria química é responsável por 5% das emissões. Figueiredo explicou que o Brasil tem potencial para
se tornar um líder mundial na economia de baixo carbono e que a indústria química é essencial para o
desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a redução das emissões.

‘Química 4.0’ será tema de palestra no 22º ENAIQ

O 22º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ) será realizado no dia 8 de dezembro, no WTC Events Center,
na capital paulista e reunirá representantes do governo e profissionais da indústria química para debater a
inserção da química nacional no cenário global, as mudanças no cenário energético e de matérias-primas mundial
e os impactos no setor químico. O ENAIQ já tem confirmada a participação do convidado internacional Wolfgang
Falter, líder global do Setor de Químicos e Materiais Especiais da Deloitte, que fará a apresentação “Química 4.0 –
crescimento por meio da inovação em um mundo em transformação”.
A programação do ENAIQ ainda terá a apresentação dos dados referentes ao faturamento, participação no PIB e
balança comercial do setor em 2017. Serão divulgados os números do faturamento da indústria química neste
ano por grupos de produtos – químicos de uso industrial; produtos farmacêuticos, fertilizantes; higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos; defensivos agrícolas; sabões e detergentes; tintas, esmaltes e vernizes; fibras artificiais
e sintéticas; outros.
A programação do ENAIQ também contemplará uma homenagem e entrega de medalhas aos alunos vencedores
das Olimpíadas de Química e a 16ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, o qual premia projetos que
demonstram a inventividade e a criatividade de empresas e pesquisadores, nas categorias: Empresas Nascentes
de Base Tecnológica (Startups), Empresa, e Pesquisador. Durante o ENAIQ será realizado o lançamento do livro
“Kurt Politzer: a inovação na indústria química brasileira”, biografia sobre o cientista e conselheiro da Abiquim,
falecido em 2010, escrita pela jornalista e sua sobrinha-neta, Claudia Martins.
As inscrições para o ENAIQ 2017 podem ser feitas no hotsite do evento que já está no ar. O ENAIQ tem patrocínio
da Basf, Birla Carbon, Braskem, Cesari, Clariant, Deten Química, Dow, DuPont, Elekeiroz, Ingevity, Innova, Nitro
Química, Oxiteno, Rhodia Solvay, Unipar Carbocloro, Unigel, Ultracargo e White Martins.
Clique aqui para acessar o hotsite do ENAIQ 2017 e fazer sua inscrição.

Governo lança sistema SEM Barreiras para identificação
de entraves comerciais às exportações brasileiras
O Governo Federal lança sistema para identificação de barreiras às exportações brasileiras – SEM Barreiras, que
auxiliará na gestão de entraves enfrentados pelos exportadores brasileiros e que buscará a racionalização e
organização das informações, com o devido acompanhamento pelo setor empresarial. Dentre os avanços
proporcionados pelo SEM Barreiras, está o registro coordenado de análises e ações tomadas pelo governo para
solução de cada entrave comercial reportado pelo exportador.
O SEM Barreiras foi elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em parceria com
o Ministério das Relações Exteriores (MRE), e encontra-se disponível para acesso desde 10 de novembro, quando
foi publicado o Decreto nº 9.195/2017 que definiu a governança entre os órgãos que trabalham no
acompanhamento e possível redução ou eliminação dessas barreiras.
A criação do Sistema contou também com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Clique aqui para acessar o sistema SEM Barreiras.
Clique aqui para acessar o Decreto nº 9.195/2017.
Mais informações sobre o tema podem ser obtidas com o assessor de assuntos de Comércio Exterior da Abiquim,
Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

II Encontro Nacional PAM e RINEM acontece em 30 de novembro

O II Encontro Nacional PAM e RINEM reunirá empresas, órgãos públicos e profissionais da área com o objetivo de
promover a troca de experiências na atuação, de forma conjunta, na resposta a emergências em instalações
industriais.
O evento organizado pela Comissão de Preparação e Atendimento a Emergência da Abiquim será realizado no dia
30 de novembro, no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), localizado na Avenida Doutor Altino

Bondensan, nº 500 – Distrito de Eugênio de Melo, das 8 às 18 horas.
O II Encontro Nacional deverá reunir representantes do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) e da Rede Integrada de
Emergência (RINEM), profissionais da área de emergência, segurança, saúde e meio ambiente, bombeiros
militares, bombeiros públicos municipais e voluntários, além de membros da Defesa Civil, Forças Armadas e
órgãos de segurança pública.
A programação contará com apresentações do comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
coronel Cassio Roberto Armani; do comandante do 5º Grupamento de Bombeiros de Guarulhos, tenente coronel
da PM Jefferson de Mello; do gerente do setor de Atendimento a Emergências da Cetesb, Jorge Luiz Nobre
Gouveia; do gerente da Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (Asiquim A.G.), Pablo Pinochet, do
comandante do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) do Estado do Rio de Janeiro, tenente
coronel Bombeiro Militar Lucio Menezes da Conceição Junior, entre outros.
As inscrições são gratuitas, mas é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma
instituição.
Clique aqui para visualizar a programação completa do II Encontro Nacional PAM e RINEM.
Mais informações com Talita Amaral da Suatrans pelo tel: (11) 3010-3700, ramal 2567 ou 2566, ou no e-mail:
talita.amaral@suatrans.com.

Cenário mundial de líquidos de gás natural é apresentado pela IHS Markit
Crédito: Abiquim/Divulgação

O vice-presidente de Gases Naturais Líquidos da IHS Markit, Walt Hart.

O mercado mundial de líquidos de gás natural foi tema da apresentação realizada pelo vice-presidente de Gases
Naturais Líquidos da IHS Markit, Walt Hart, no dia 17 de novembro na sede da Abiquim. O executivo apresentou o
atual cenário de produção e consumo dos líquidos de gás natural, como etano, propano e butano, e a projeção de
produção e consumo até 2025.
Segundo Hart, o consumo desses produtos encontra-se estável na América do Norte, Europa e América Latina,
mas a região da Ásia-Pacífico, que ainda tem um consumo per capita abaixo da média mundial crescerá ano após
ano sendo impulsionado pelo crescimento no consumo na Índia e na Indonésia, que desenvolveram programas
governamentais para estimular o consumo dos líquidos, que agregam valor aos gases.
Sobre o cenário na América Latina, Hart explicou que ocorreu uma pequena queda na produção; já a demanda
pelos gases aumentou puxada pela Colômbia. Hart afirmou que o Brasil ainda é conhecido como importador
líquido de gás, inclusive dos líquidos etano e butano, e que o País deverá alcançar o equilíbrio apenas em 2030.

Feira Plástico Brasil é promovida em eventos na América Latina
A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 25 a 29 de
março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, na capital paulista. O evento é uma iniciativa
da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim com promoção e
organização da Informa Exhibitions.
Como forma de fortalecer a Plástico Brasil em outros mercados e atrair mais expositores e visitantes
internacionais, foi montado um estande para promover a feira na Plastimagem, realizada no México entre os dias

7 e 10 de novembro. Também foi feito um anúncio no catálogo oficial da Andina Pack, realizada na Colômbia, no
mesmo período.
Os interessados em participar da Plástico Brasil podem entrar em contato com a Informa Exhibitions. Clique aqui
para acessar os contatos da equipe comercial.

O plástico pode ter como matéria-prima o amido, polissacarídeo presente
em cereais, legumes e tubérculos, que é amplamente disponível e
adequado para uma ampla variedade de usos industriais. O milho é a
principal fonte de amido, embora este também seja produzido em
quantidade considerável pela batata, trigo e arroz. Os plásticos feitos desse
tipo de matéria-prima são biodegradáveis, porém não são recicláveis.
*Fonte Plastivida

 DCI – Demanda mais generalizada de insumos traz alento à indústria
 Revista Meio Filtrante – Evento da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados debate formas para retomar o desenvolvimento industrial
 G1 – Fertilizantes são responsáveis por importação recorde de químicos
 Tecnologia de Materiais – Índices de volume de produtos químicos crescem no terceiro trimestre
enquanto importações continuam batendo recorde



Portal da Indústria – Desenvolvimento do Brasil depende do fortalecimento da indústria

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Inovador Ultradur® Barrier garante barreira de oxigênio para embalagens e cápsulas de café
 Grupo Solvay anuncia Alessandro Lobato de Almeida para dirigir área de Home & Personal Care na
América Latina
 Parceria entre BASF e DONG-IL CNE vão desenvolver soluções para as indústrias da construção e
infraestrutura
 Henkel promove webinars sobre segurança alimentar para embalagens flexíveis
 Eastman anuncia projetos para aumentar a capacidade de CHDM
 Covestro expande a capacidade global para dispersões de poliuretano
 BASF entra no mercado de nutrição clínica com a DIEM Labs
 Evonik realiza seu segundo Prêmio Anual de segurança viária na Colômbia
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02 - Dia de Finados

08 - 22º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ)

06 e 07 - Formação de Auditores Internos do SASSMAQ Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)

12 - Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as
dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores

06 - Segurança em Laboratório

13 – Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as
dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores
23 a 07 - Recesso Abiquim

10 - Introdução ao SASSMAQ
10 - Uso do Manual de Emergências com Produtos
Perigosos (Salvador/BA)
15 - Proclamação da República

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 22 a 27 de novembro:

25 - Natal

22 de novembro
09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação
10h00 – Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT)
14h00 – Comissão Setorial de Corantes e Pigmentos
23 de novembro
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (GEPRO)
24 de novembro
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais
27 de novembro
14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
12/12 – Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores
13/12 – Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores
(Bahia)
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso
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