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Vendas internas crescem, mas produção de químicos industriais
cai no primeiro bimestre
Produtos nacionais ganham espaço no mercado local decorrente do menor consumo de fertilizantes
Os dados preliminares da Abiquim apurados para os dois primeiros meses do ano indicam que as vendas internas
de produtos químicos de uso industrial fabricados no Brasil cresceram 6,25% no bimestre, em relação ao mesmo
período do ano anterior. Os índices também são positivos na comparação mensal: em janeiro o crescimento foi
de 7,85% em relação a janeiro de 2017 e em fevereiro o índice subiu 4,53% em comparação com o mesmo mês do
ano passado. No acumulado do primeiro bimestre, o volume de importações dos produtos analisados exibiu
recuo de 26,4%, sobre igual período do ano passado.
O efeito combinado da melhora das vendas e da queda das importações está refletido no ganho de share do
produtor local no atendimento da demanda interna. Nos dois primeiros meses do ano, a participação das
importações sobre o consumo aparente nacional (CAN), que mede a produção nacional mais a importação e
menos a exportação, foi de 34,7%, no mesmo período do ano passado as importações representavam 40,9%.
O índice de produção, no entanto, apresentou resultados negativos no bimestre, acumulando recuo de 14,2%
sobre o patamar de dezembro do ano passado. Na comparação com os dois primeiros meses de 2016, houve um
recuo de 5,91%, que é creditado à ocorrência de paradas programadas para manutenção e pelo menor número
de dias úteis de 2018, uma vez que o carnaval de 2017 ocorreu em março.
O menor volume de produção também está refletido no índice de utilização da capacidade instalada, que ficou
em 68% em fevereiro de 2018 e em 72% na média do primeiro bimestre do ano, contra 77% nos dois primeiros
meses do ano passado. Como resultado dos problemas recentes na produção e também do recuo da importação,
ocorreu uma diminuição no crescimento do CAN, que subiu apenas 1% nos últimos 12 meses, contra 6% de
janeiro a dezembro de 2017.
Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2018, o índice de produção cresceu 0,47%, enquanto o de
vendas internas apresentou elevação de 0,49%, invertendo a trajetória negativa nas vendas internas. No mesmo

período a parcela de vendas destinadas ao mercado externo, no entanto, exibiu recuo de 6,7%, após quase três
anos consecutivos de elevação. No que se refere às importações, houve elevação de 5,8% no volume nos últimos
12 meses. Deve-se destacar que, no período, os números estão sendo impactados pelo grupo de produtos
intermediários para fertilizantes, cujo peso é consideravelmente elevado, especialmente em volume de
importações. Entre o final do ano passado e início deste ano, em razão de estoques esporádicos elevados, nas
mãos de produtores agrícolas, houve forte recuo na parcela de importações
Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreiro, infelizmente a
indústria química vem perdendo espaço para o produto importado há algum tempo. Fátima alerta que o setor
químico foi surpreendido pelo anúncio de “hibernação” das fábricas de fertilizantes das FAFENs em Sergipe e na
Bahia. “O fechamento dessas plantas se soma aos demais que ocorreram, infelizmente, desde que a Abiquim, em
2009, conseguiu convencer o governo federal e o congresso nacional sobre a importância de se ter uma política
para o uso do gás natural matéria-prima. A implantação de uma política poderia ter salvo essas unidades e as
demais, mas não só isso, teria sido o exemplo positivo que o setor químico necessita para voltar a investir no
País”, conclui.

Governo de São Paulo investe R$ 506 milhões para modernizar
33 rodovias
Foto: Abiquim/Divulgação

O gerente da Unidade de Negócios de Tecnologia para Pavimentação da Ingevity, Hernando Macedo Faria; o presidente da Ingevity e
conselheiro da Abiquim, Alexandre Castanho; o governador Geraldo Alckmin; e a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da
Abiquim, Marina Mattar

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, destinará R$ 506,3 milhões para obras de recuperação de

rodovias estaduais e estradas vicinais, que beneficiarão mais de 7,8 milhões de habitantes em 99 municípios. O
anúncio foi feito pelo secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Laurence Casagrande
Lourenço, no dia 2 de abril. O investimento em obras para melhorar as estradas brasileiras pode impactar de
forma positiva a indústria química, uma das fornecedoras de tecnologias para asfalto e pavimentação.
Além de 33 rodovias paulistas, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mais 40 vias sob
administração municipal também serão contempladas. Os investimentos na recuperação e modernização serão
de R$ 390 milhões. Já as estradas vicinais ficarão com R$ 116,3 milhões, incluindo a contrapartida das prefeituras
no total de R$ 16,3 milhões. Os recursos liberados pelo Tesouro Paulista atingirão, portanto, R$ 490 milhões.
Foto: Abiquim/Divulgação

A diretora da Abiquim, Marina Mattar; o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço;
o gerente da Ingevity, Hernando Macedo Faria; e o presidente da Ingevity, Alexandre Castanho

Os editais de licitação para contratar as obras nas rodovias estaduais serão publicados a partir do dia 3 de abril. O
processo licitatório correrá na modalidade Concorrência Menor Preço. No total, 936,6 quilômetros de rodovias e
vicinais serão contemplados pelo pacote. Também participou do anúncio o superintendente do DER, Ricardo
Volpi.
Clique aqui para ver a lista de rodovias que serão as obras de recuperação e as cidades beneficiadas.

Liderança feminina na indústria química é tema de evento realizado na Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

Palestrantes do evento A Diversidade na Indústria Química Brasileira: Liderança Feminina

A Abiquim realizou no dia 29 de março o evento “A Diversidade na Indústria Química Brasileira: Liderança
Feminina”, para promover o debate sobre a participação das mulheres na indústria química.
O evento foi moderado pela diretora de Relações Institucionais da BASF na América do Sul, Cristiana Brito. O
grupo de palestrantes foi formado pela coordenadora pedagógica do SENAI-SP, Cláudia de Britto; pela presidente
da Confederação Nacional do Ramo Químico da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Lucineide Dantas Varjão;
pela gerente jurídica e compliance officer da Kemira para as Américas e vice-coordenadora da Comissão de
Assuntos Jurídicos e Tributários da Abiquim, Maria Fernanda Parisi De Marchi; pelo coordenador de Educação
Industrial na Braskem e coordenador do GT Capacitação da Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos
Trabalhistas da Abiquim, Mauro Magenta; e pelas diretoras da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, da
área de Economia e Estatística; e Marina Mattar, da área de Relações Institucionais e Sustentabilidade.
Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo

A abertura do evento foi realizada pelo presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, que ressaltou a
importância de ações para promover a inserção das mulheres nas empresas. Figueiredo lembrou de um plano
criado pela alta liderança da BASF, quando ainda exercia a vice-presidência da empresa, em que foi estimulado o
ingresso de profissionais de sexo feminino no programa de trainees. “Muitas mulheres ingressaram na empresa e
as promoções sequentes seguiam critérios técnicos em que a qualificação do profissional era o fator
determinante, apenas em caso de empate seria dada a preferência às mulheres como forma de aumentar a
diversificação na empresa. Hoje muitas dessas trainees exercem cargos de alta liderança no Brasil e até na
Alemanha”.
A diretora da BASF, Cristiana Brito, que é autora do livro Mulher Alfa: Liderança que inspira, explicou que a
formação de equipes heterogêneas com diferentes gêneros é também uma questão de negócio com benefícios às
empresas. “É necessário atrair os melhores talentos, independente do gênero”. Cristiana contou que o número de
mulheres aumentou no segmento químico, mas elas ainda são minoria nos cargos de liderança. “É necessário
mudar esse cenário, pois são as altas lideranças responsáveis pelas políticas empresariais”.
Para a coordenadora pedagógica do SENAI-SP, Cláudia de Britto, a presença de mulheres nas áreas técnicas das
empresas é pequena e isso inibe a busca delas por esses tipos de cursos. “As garotas têm receio de como
conseguirão se inserir no mercado de trabalho, pois são funções com predominância masculina, e em como será
o prosseguimento da carreira”.
A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, ponderou que as mulheres
conseguem competir com os homens em igualdade de condições até um certo ponto, mas que em algumas
situações, especialmente a gravidez, podem gerar restrições às mulheres. “Como mãe devemos ter a

responsabilidade de conscientizar nossos filhos sobre a importância da igualdade no ambiente profissional e que
não devem existir restrições em áreas profissionais por diferenças entre homens e mulheres”.
Segundo a presidente da Confederação Nacional do Ramo Químico da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Lucineide Dantas Varjão, no setor sindical as mulheres são encontradas em cargos de liderança periféricos ou em
áreas sociais. “No movimento sindical implementamos a cota de 30% de participação das mulheres e na central
sindical temos a cota de 50%, pois elas ainda são necessárias. Nossa luta é ter condições de igualdade salarial
entre homens e mulheres nas empresas”.
A gerente jurídica da Kemira para a América do Sul, Maria Fernanda Parisi De Marchi, afirmou que existem
mulheres em posição de liderança na área jurídica, econômica e logística. A empresa tem a percepção de que
equipe heterogêneas trazem benefícios. “Mesmo não sendo da área específica participo de equipes que
desenvolvem novos projetos para agregar uma outra visão. As mulheres que atuam em cargos de liderança
precisam promover a igualdade de gêneros”.
A área política também tem predominância de homens. A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade
da Abiquim, Marina Mattar, que também exerce a secretaria-executiva da Frente Parlamentar da Química,
explicou que a diversidade com mulheres e homens trabalhando de forma conjunta são benéficas. “A falta de
líderes femininas tem um impacto direto nas aspirações das meninas e, consequentemente, nas escolhas que elas
fazem. Além disso, na política é muito importante haver diversidade para garantir que diferentes tipos de
políticas públicas sejam implementadas. Mulheres na política tendem a focar mais em ações relacionadas à saúde
neonatal e na educação infantil, por exemplo. A falta de líderes mulheres está bastante relacionada à história.
Vale lembrar que as mulheres brasileiras conquistaram direito ao voto em 1932. Estamos cada vez mais
conquistando o nosso espaço no mercado de trabalho e, consequentemente, incentivando as meninas a acreditar
que podem ser grandes líderes no futuro”.
De acordo com o coordenador de Educação Industrial na Braskem, Mauro Magenta, o número de mulheres na
Braskem de 2014 a 2018 se mantêm em 22%, mas o número de mulheres líderes tem aumentado. “A ascensão
dessas mulheres na indústria hoje é clara”. Ainda segundo Magenta, havia uma restrição à contratação de
mulheres em algumas áreas, pois elas eram consideradas pelos líderes como delicadas. “Conseguimos inserir
mulheres na área industrial, no entanto a cada avanço delas os líderes criavam um novo obstáculo e trabalhamos
para mudar a mentalidade dos líderes. Para promover as alterações é preciso que a empresa mude”, conclui.

Consulta pública da EPL e ANTAQ recebe pleitos da
Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química

A Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), empresa estatal que tem por finalidade estruturar e qualificar,
por meio de estudos e pesquisas, o processo de planejamento integrado de logística no País, interligando
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, abriu Consulta Pública do Plano Nacional de Logística (PNL),
que está aberta a contribuições até o dia 20 de abril. O PNL tem como principal objetivo, com base no diagnóstico
da infraestrutura de transportes, propor soluções capazes de incentivar a redução dos custos, incrementar o nível
de serviço para os usuários, melhorar o equilíbrio da matriz, aumentar a eficiência dos modos utilizados para a
movimentação das cargas e diminuir a emissão de poluentes. Além de abrir a Consulta Pública, a EPL também
disponibilizou o relatório e a apresentação do PNL.
A Abiquim contribuiu com a consulta pública e encaminhou os 72 pleitos da Agenda Estratégia de Logística da
Indústria Química ligados à infraestrutura e regulação e consideraram a integração de modais, a segurança na
movimentação de químicos e a maior competitividade por meio da logística.
Segundo o coordenador da Comissão Temática de Logística da Abiquim e coordenador de Projetos de Logística da
Braskem, Fernando Henriques, a expectativa é que o máximo de pleitos sejam aceitos. Henriques ainda explica
que os pleitos regulatórios podem abrir caminhos para a realização de obras. “A logística é um ponto crucial para
a competitividade de qualquer setor industrial e o segmento químico de um dos muitos que precisa ter melhorias
estruturais para competir no nível global e para isso precisamos de regulações mais inteligentes”.
As associadas que fizerem outros pleitos podem encaminhar suas sugestões para o assessor de Assuntos Técnicos
da Abiquim, Rodrigo Falato, no e-mail rodrigo@abiquim.org.br até o dia 10 de abril, para que elas complementem
a Agenda Estratégica de Logística da associação.
Clique aqui para fazer o download do Relatório e da Apresentação do Plano Nacional de Logística (PNL).
Além da EPL, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ) iniciou o processo para elaboração de sua
Agenda Regulatória para o biênio 2018/2019. A Agenda Regulatória colabora para o cumprimento dos Objetivos
Estratégicos "Aperfeiçoar os Marcos Regulatórios e Garantir a Efetividade das Atividades de Regulação", inseridos
respectivamente na perspectiva de Processos Internos e de Resultados para a Sociedade do Mapa Estratégico da
ANTAQ. A primeira fase do processo de elaboração da agenda contemplou a realização de uma consulta pública,
na qual foram depositados 18 pleitos da Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química.

Documento ‘Visão 2035: Brasil, um país desenvolvido’, do BNDES,
estabelece visão de futuro para nação brasileira

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou, no dia 20 de março, a publicação
“Visão 2035: Brasil, país desenvolvido” que apresenta uma análise dos principais setores da economia brasileira e
das macrorregiões do País, elaborada com base em três cenários distintos para o desenvolvimento da economia
nacional no período de 2018 a 2035.
O cenário básico pressupõe que o País foi capaz de realizar as tarefas necessárias para destravar o seu
desenvolvimento e teve um crescimento médio do PIB de 2,8% ao ano. O patamar intermediário considera que
foi possível potencializar o desenvolvimento, adotando medidas capazes de gerar um salto significativo da
produtividade do trabalho e do capital. Nesse caso, o crescimento médio do PIB teria sido de 3,9% ao ano. Já o
cenário mais ambicioso leva em conta a transformação da economia, conquistando, além de um crescimento
econômico nos mesmos níveis do cenário anterior, mudanças relacionadas ao bem-estar da população.
Presente no seminário de lançamento, o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, destacou a longa
tradição do banco em pensar e promover o desenvolvimento econômico brasileiro e elogiou o trabalho realizado.
“Não seria exagero afirmar que se trata do primeiro documento, nos últimos 10 anos, que procura estabelecer
uma visão de futuro para a nação brasileira e não apenas um mero plano de governo” destaca Figueiredo.
Ainda segundo ele, neste momento em que os candidatos à Presidência da República trabalham em seus
programas de governo, o estudo constitui, sem dúvida, no mais importante subsídio para o estabelecimento de
políticas públicas capazes de impulsionar a retomada econômica do País e a redução das desigualdades sociais,
seja pelo desenvolvimento de setores onde o Brasil possui vantagens competitivas, seja pelo objetivo de
promover o desenvolvimento em todas as regiões do País. “É o BNDES cumprindo seu destino de ser o celeiro do
desenvolvimento brasileiro”, conclui.
O primeiro volume da série, intitulado Agendas setoriais para o alcance da meta, apresenta um conjunto de 17
análise setoriais realizadas por pesquisadores do BNDES, entre os setores analisados estão a Química e o Petróleo
e Gás. Já o segundo volume, chamado de Agendas regionais para o alcance da meta, oferece uma visão regional
para os mesmos cenários, observando como as vantagens naturais e os saberes específicos de cada região
poderão influenciar no destravamento, na potencialização e na transformação da economia brasileira.
Clique aqui para fazer o download das Agendas setoriais e das Agendas regionais.

Brasil continua beneficiado pelo Sistema Geral de Preferências (SGP)
dos EUA com sua renovação até 2020
Com a assinatura pela Casa Branca da Public Law 115-141 (conversão do Projeto de Lei H.R. 1.625), em 23 de

março de 2018, foi aprovada a revigoração do Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos, cuja nova
vigência estendida se iniciará em 22 de abril de 2018 e se encerrará em 31 de dezembro de 2020. O Brasil
continua beneficiado pelo SGP-EUA, programa por meio do qual a autoridade comercial daquele país dá
tratamento tarifário preferencial a produtos originários de países em desenvolvimento e de menor
desenvolvimento relativo.
As autoridades norte-americanas esclarecem que a renovação do programa será retroativa e que os importadores
que compraram produtos brasileiros no período de 1º de janeiro a 21 de abril de 2018 serão ressarcidos dos
tributos pagos no prazo em que o SGP não estava válido, sendo que, proximamente, a aduana dos EUA divulgará
os procedimentos administrativos para o reembolso, que deverá ser solicitado até 19 de outubro deste ano.
“Para o setor químico brasileiro, a renovação do SGP-EUA é particularmente importante considerando o alto fluxo
constante de transações intercompanies. Na prática, os importadores norte-americanos voltam a se desonerar
em suas compras de matérias-primas, muitas delas fabricadas em várias partes do mundo por suas empresas
subsidiárias e/ou coligadas”, destaca o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Éder da Silva.
Mais informações sobre o SGP podem ser obtidas com o assessor de assuntos de comércio exterior da Abiquim,
Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Lançamento regional da Plástico Brasil em Caxias do Sul
Foto: Plástico Brasil/Facebook

Reunião-Jantar do Simplás

No dia 26 de março foi realizado o lançamento regional da segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional
do Plástico e da Borracha, durante a Reunião-Jantar do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás), realizado em Caxias do Sul (RS). O evento contou com uma palestra do presidente do Simplás,

Jaime Lorandi, com o tema “O grande problema do plástico”.
Para 2018, a Plástico Brasil tem participação confirmada em 7 grandes feiras internacionais iniciando com a
Chinaplast (Shanghai), em abril; NPE (Orlando) e Expo Plast Peru (Lima) em maio; Plast 2018 (Milão) e Argenplás
(Buenos Aires), em junho; Colombiaplast (Bogotá), em setembro; e encerrando com a Expo Plasticos
(Guadalajara), em novembro.
A segunda edição da Plástico Brasil acontece de 25 a 29 de março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e
Convention Center, na capital paulista. As empresas que desejarem participar do evento, que deve receber cerca
de 45 mil visitantes, já podem entrar em contato com a equipe comercial da Informa Exhibitions.
A Plástico Brasil é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da
Abiquim. As empresas que desejarem participar da feira podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions.
Mais informações clique aqui.

Cursos do Sassmaq para capacitar auditores e profissionais da
indústria química estão com inscrições abertas
Os novos cursos do Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade – Sassmaq estão com
as inscrições abertas no site da Abiquim. No dia 11 de abril será realizado o curso “Auditor Líder Sassmaq Estação
de Limpeza 2ª Edição”, que visa capacitar auditores e profissionais da indústria química a realizar auditorias nas
empresas avaliadas.
Ainda no mês de abril, será realizado no dia 19 o curso “Introdução ao Sassmaq”, no qual são explicadas as
informações básicas sobre o processo de implantação do sistema nas empresas.
Para maio estão programados os cursos com dois dias de duração. Nos dias 2 e 3, será realizado o curso
“Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição”, que capacita os profissionais das
empresas de limpeza, sanitização e descontaminação a interpretar e aplicar os requisitos do Sistema de Avaliação,
desenvolvendo habilidades para avaliação dos requisitos na organização e realização de auditoria interna
conforme o escopo da prestadora de serviço.
Nos dias 9 e 10 de maio acontece o curso “Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição”, que capacita os auditores
de Organismos de Certificação pré-qualificados e os profissionais da indústria química, que estão direta ou
indiretamente, relacionados com a avaliação/homologação de empresas de transporte e logística de produtos

químicos, nos termos das diretrizes gerais do Sassmaq a realizar auditorias de certificação Sassmaq Módulo
Rodoviário.
Para os dias 28 e 29 de maio está programada a “Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição”,
que capacita os profissionais das empresas de transportes a interpretar e aplicar todos os requisitos do Sistema
de Avaliação, desenvolvendo habilidades para avaliação dos requisitos na organização, para, desta forma, realizar
auditoria interna conforme o escopo da Transportadora.
Todo os cursos serão realizados na sede da Abiquim, na capital paulista.
Clique aqui para mais informações e inscrições.

Professora Joana D’Arc Felix é escolhida Personalidade do Ano
pela Firjan e jornal Globo
Foto: Alberto Murayama/Abiquim

A professora Joana D’Arc Felix e o então vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim e atual presidente do Conselho,
Marcos De Marchi, no Encontro Anual da Indústria Química de 2014

A professora da Escola Técnica (Etec) Prof. Carmelino Correa Júnior (Centro Paula Souza), de Franca, Joana D’Arc
Felix, recebeu, no dia 28 de março, o prêmio de Personalidade do Ano no Prêmio Faz a Diferença 2017, iniciativa
do jornal Globo em parceria com a Federação as Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e que homenageia
os brasileiros, das mais diversas áreas de atuação, que serviram de inspiração para o País e para o mundo em
2017. Os vencedores de cada categoria foram escolhidos pelos votos de jornalistas do Globo, de dirigentes da

Firjan, dos ganhadores do ano anterior e do público.
Vencedora de mais de 70 prêmios em sua carreira, em 2014 a professora recebeu o Prêmio Kurt Politzer de
Tecnologia na categoria “Pesquisador” pelo trabalho “Pele humana para transplantes e testes farmacológicos”,
que transforma pele suína em pele humana artificial com 100% de compatibilidade.

A indústria química segue a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gestão do recurso água tem três
objetivos principais: reduzir a captação, reduzir os efluentes e aumentar o
reciclo dos mesmos. De 2006 a 2016, a indústria química diminuiu em 25%
a quantidade de água captada por tonelada produzida.

SERVIÇOS

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
Facebook.com/abiquimoficial
Instagram.com/abiquim.oficial
Youtube.com/vídeosabiquim
Twitter.com/abiquimoficial

 Costa Norte – Cubatão oferece incentivos à indústria
 Boqueirão News – Cubatão quer atrair novas empresas para o polo industrial
 Valor Econômico – Abiquim teme os efeitos da tensão entre China e EUA
 A Tribuna – Cubatão lança plano para atrair negócios e gerar empregos
 Cargo News – Balança comercial de produtos químicos no bimestre já é 18% maior que no ano anterior
 Petronotícias – Os fertilizantes tiveram peso significativo no déficit da balança comercial de produtos
químicos
 Repórter Diário – Abiquim: déficit do setor cresce 18,1% no bimestre para US$ 3,8 bilhões

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Polímeros de alto desempenho da Solvay entram na produção de nova geração de instrumentos
cirúrgicos de uso único para implantes em coluna cervical
 Air Liquide abre inscrições para Programa de Estágio
 Braskem Labs Scale encerra inscrições em 31 de março

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM
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1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
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01 - Páscoa

01 - Dia do Trabalho

03 e 04 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável

02 e 03 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação
de Limpeza 2ª Edição

11 e12 - Auditor Líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª
Edição

09 e 10 - Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

19 - Introdução ao Sassmaq
21 - Tiradentes

28 e 29 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição
31 - Corpus Christi

24 - Novos Indicadores de Segurança de Processo
25 - Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos - Rio de Janeiro

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
11 e 12/04 – Auditor Líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
19/04 – Introdução ao Sassmaq
24/04 – Novos Indicadores de Segurança de Processo
25/04 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos (Rio de Janeiro/RJ)
02 e 03/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
09 e 10/05 – Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
28 e 29/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 3 a 9 de abril:
03 de abril
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável®
04 de abril
13h00 – Comissão Temática Diálogo com a Comunidade
05 de abril
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente
06 de abril
10h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
10h00 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial
09 de abril
14h00 – Comissão Setorial de Poliuretano

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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