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“Brasil- O Desafio da Competitividade”
foi tema de encontro da Frente Parlamentar da Química
Foto: Aurélio Pereira/Manada7

FPQuímica recebe o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca,
para debater os fatores que afetam a competitividade do Brasil

A Frente Parlamentar da Química realizou um café da manhã com objetivo de debater a competitividade no País.
O tema do encontro: “Brasil - O Desafio da Competitividade” reuniu parlamentares e representantes do setor
químico no dia 9 de maio na Câmara dos Deputados, em Brasília.
O presidente da FPQuímica, deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), realizou a abertura do encontro informando
que os parlamentares da Frente estão acompanhando os encaminhamentos da MP 811/2017, que trata da
política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos da União no Pré-Sal. Papa informou
que o setor fez algumas sugestões que foram parcialmente acolhidas pelo relator, senador Fernando Bezerra
(MDB/PE), e salientou que o tema deve ser abordado na semana seguinte ao café, no plenário da Câmara.
Papa agradeceu o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que, de acordo com o parlamentar, sempre
demonstrou disponibilidade para oferecer apoio técnico à Frente.
Em seguida, gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, apresentou o estudo

"Competitividade Brasil 2017-2018: comparação com países selecionados". Fonseca afirmou que é preciso
entender o que afeta a competitividade do País. “Nos últimos 10 anos, vários setores melhoram no Brasil, tanto
em segurança jurídica, regulação, infraestrutura, mas continuamos muito atrás dos nossos competidores pois eles
melhoram muito mais rápido”, afirmou.
O vice-presidente da FPQuímica, deputado Afonso Motta (PP/RS), considerou o estudo como um propulsor para o
debate acerca da competitividade como uma estratégia para situar a indústria nacional no cenário político do
Brasil. “A Competitividade do País no cenário internacional certamente será um dos temas prioritários no debate
eleitoral que se avizinha. Nossa compreensão que esta manhã foi muito rica por proporcionar esta oportunidade
de discussão”, afirmou o parlamentar.
De acordo com o coordenador de plástico e borracha da Frente, Alex Manente (PPS/SP), o Brasil precisa buscar
alternativas para gerar desenvolvimento sustentável, renda, emprego e principalmente condições de
competitividade para a indústria nacional. “É importante que se insira este tema no debate eleitoral. Um País
industrial como o nosso tem necessidade de debater temas estruturais para dar condições de alavancar o
crescimento da nossa sociedade”, afirmou. Manente reforçou ainda importância de marcar a posição no debate
acerca da MP 811.
O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo afirmou que o que falta para o Brasil é um plano de
nação. “Precisamos melhorar a educação e principalmente, precisamos de uma política industrial para
alcançarmos a retomada do crescimento do nosso País”, afirmou Figueiredo.
Nesta mesma linha, o deputado Papa destacou ser necessário dar muita ênfase ao tema abordado no encontro.
“O momento é este e as oportunidades estão aí. O estudo que nos foi apresentado mostra o quanto o Brasil
pode, deve e vai evoluir se fizer as mudanças estruturais e políticas que precisa fazer”, afirmou o presidente da
Frente. E concluiu: “se conseguirmos construir um ambiente de diálogo, independente das posições individuais e
partidárias, para a reconstrução do desenvolvimento do País nós estaremos dando uma grande contribuição do
Parlamento para a retomada do crescimento nacional”.
Participaram do debate, além das autoridades já citadas, os deputados coordenadores temáticos da FPQuímica:
Esperidião Amin (PP/SC); Orlando Silva (PCdoB/SP), de Saúde e Segurança do Trabalho; Renato Moling (PP/RS), de
Químicos para Couro; Ricardo Trípoli (PSDB/SP), de Meio Ambiente; os deputados Givaldo Vieira (PCdoB/ES);
Nelson Marquezelli (PTB/SP); o diretor de Relações Externas da ABNT, Carlos Santos Amorim Junior; e a diretora
de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim e secretária-executiva da FPQuímica, Marina Mattar,
além de representantes do setor químico.
Após a reunião alguns parlamentares concederam entrevista ao site da FPQuímica sobre as medidas necessárias
para tornar as empresas brasileiras mais competitivas no cenário internacional.

Clique aqui e assista as entrevistas com os deputados João Paulo Papa (PSDB/SP), presidente da FPQuímica;
Afonso Motta (PDT/RS), vice-presidente da FPQuímica, Alex Manente (PPS/SP), coordenador temático de Plástico
e Borracha da FPQuímica; Orlando Silva (PCdoB/SP), coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho; Givaldo
Vieira (PCdoB/ES); José Ricardo Tripoli (PSDB/SP); e com o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da
CNI, Renato da Fonseca.

Líder do PPS na câmara dos deputados, Alex Manente, discute os fatores
para o desenvolvimento industrial com a Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o deputado Alex Manente (PPS/SP) e
a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da associação, Marina Mattar

O deputado federal Alex Manente (PPS/SP), recebeu o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, e
diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Associação, Marina Mattar, no dia 10 de maio em
Brasília, para conversar sobre as ações necessárias para a retomada de crescimento da indústria nacional.
O parlamentar, que exerce a coordenação do tema Plástico e Borracha da Frente Parlamentar da Química,
assumiu em fevereiro a liderança do PPS na Câmara dos Deputados. Em seu primeiro mandato, Manente foi
presidente do PPS paulista até novembro de 2017 e também integra o diretório nacional. O parlamentar está à
frente das discussões envolvendo seu partido no debate sobre as principais ações do governo federal.
Durante o encontro, os representantes da Abiquim ressaltaram a importância das ações para promover a
retomada no crescimento da indústria química nacional, a necessidade de criar um ambiente mais competitivo
para a indústria local tanto no mercado interno onde sofre dura concorrência dos produtos importados, como
para criar condições que as empresas disputem em igualdade de condições o mercado externo. Também foi

ressaltada a necessidade de investimentos em educação para o desenvolvimento de mão-de-obra qualificada no
País.

Abiquim se reúne com líderes da aduana brasileira para tratar de propostas setoriais
para aperfeiçoamentos de procedimentos e de regimes aduaneiros especiais
Foto: Abiquim/Divulgação

Eder da Silva (Abiquim), Roberto Dimas Palma (coordenador da Cofac), Jackson Aluir Corbari (coordenador-geral da Coana/RFB), Edison
Introvini (Divisão de Assessoramento Técnico da RFB), Maria de Fátima Rodrigues (vice-coordenadora da Cofac) e Diego Hrycylo (Abiquim)

Na terça-feira, 8 de maio, a Abiquim apresentou um conjunto de propostas setoriais com foco no
aperfeiçoamento técnico de procedimentos e de regimes aduaneiros especiais, elaboradas no âmbito da
Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior (Cofac). O encontro se realizou em
Brasília, no Ministério da Fazenda, quando o coordenador da Cofac, Roberto Dimas Palma; a vice-coordenadora
da comissão, Maria de Fátima Rodrigues, o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva; e
o assessor de Assuntos de Comércio Exterior da Associação, Diego Hrycylo, foram recebidos pelo coordenadorgeral da administração aduaneira (Coana/RFB), Jackson Aluir Corbari, e por Edison Introvini, da Divisão da Seção
de Assessoramento Técnico da Receita Federal do Brasil (Saata/RFB).
Na ocasião, foram tratados os temas: eliminação da dupla cobrança da inspeção não invasiva (escaneamento) de
contêineres na importação e exportação por terminais portuários; e as sugestões setoriais de novos benefícios e
inclusão de agências prioritárias no controle administrativo de comércio exterior (Exército, Polícia Federal, Anvisa
etc) para atração de mais empresas ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA) e de
requisitos técnicos (atributos) aplicáveis a produtos químicos no módulo de cadastro de produtos nos novos

processos de importação e de exportação.
“O conjunto de propostas elaboradas pela Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio
Exterior da Abiquim materializa o compromisso setorial com foco na melhoria contínua do ambiente de negócios
no comércio exterior brasileiro, buscando redução de burocracia e ganhos na qualidade e na eficiência do
controle aduaneiro”, destaca o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva.
O Plano de Trabalho completo da Cofac/Abiquim está disponível no livreto Plano de Trabalho Comissões 2018,
disponível no site da Abiquim. Clique aqui para fazer o download.

BNDES apresenta oportunidades de financiamento para
pequenas e médias empresas

Em parceria com a Abiquim, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), de Campinas/SP, realiza, no
dia 28 de maio, o evento “Oportunidades de Financiamento do BNDES”, que visa promover oportunidades de
financiamento para pequenas e médias indústrias, de todos os setores.
A abertura do evento será feita pelo deputado federal e coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho da
Frente Parlamentar da Química, Orlando Silva (PCdoB/SP); pelo diretor titular do CIESP, José Nunes Filho; e pelo
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo.
A programação conta com a apresentação “Oportunidades de financiamento para pequenas e médias empresas”,
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A jornalista, comentarista econômica da
GloboNews e colunista do O Globo, Flávia Oliveira, fará uma apresentação sobre o cenário econômico brasileiro
intitulada “Como aproveitar as oportunidades da recuperação econômica”.
O evento “Oportunidades de Financiamento do BNDES” será realizado no Teatro Sesi Campinas, localizado na
Avenida das Amoreiras, nº 450, Parque Itália – Campinas, das 8h30 às 12h30.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail eventos@abiquim.org.br.

Projeto da Abiquim para aumentar a segurança em áreas de armazenagem
de produtos químicos será debatido no Congresso AR

A armazenagem responsável de produtos químicos será um dos temas abordados no 17º Congresso de Atuação
Responsável, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na capital paulista.
Com o objetivo de propor ações visando o armazenamento seguro de produtos químicos, além de implementar as
análises de risco e preparação de atendimento a emergência no manuseio e armazenamento, de acordo com os
requisitos do Programa Atuação Responsável®, em 2016 a Abiquim iniciou o Projeto Armazenagem Responsável.
A criação do projeto foi motivada pela necessidade de aumentar a segurança na armazenagem de produtos
químicos e foi apresentada pelo diretor-presidente da Vale Cubatão Fertilizantes, Valdir José Caobianco, ao
Conselho Diretor da Abiquim.
Entre as ações do Projeto Armazenagem Responsável, que tem Caobianco como sponsor, a Abiquim tem atuado
como agente mobilizador por meio de: reuniões, workshops, capacitação para disseminar as melhores práticas
relacionadas ao manuseio e armazenagem de produtos químicos, ações preventivas e de atendimento a
emergência, divulgação da atuação junto à comunidade.
O gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, explica que durante o Congresso serão
abordados no painel “Armazenagem Responsável – Prevenção e Preparo na Resposta a Emergências no

Armazenamento de Produtos Químicos” as ações já realizadas como o Acordo de Cooperação Técnica assinado
pela Abiquim com a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA), a empresa Suatrans
Emergência e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), em 2017.
“Este acordo consiste na transferência das informações do Manual de Atendimento a Emergências de Produtos
Químicos Perigosos da Abiquim, que auxilia na identificação preliminar de perigos e produtos orientando ações
de emergência aos primeiros respondedores de um eventual sinistro, para o Banco de Dados de Produtos
Perigosos, criado pelo Grupo de Trabalho de Prevenção de Sinistro (GTPS) da Comissão Local das Autoridades
Anuentes do Porto de Santos (CLAPS), que fazem parte do sistema portuário comunitário integrado mantido pela
ABTRA no Porto de Santos”, conta Shizuo.
Também será feito o status do trabalho feito para capacitar as transportadoras de produtos químicos a
atenderem as regulações da Resolução nº 5232 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que
aprova as instruções complementares ao regulamento terrestre do transporte de produtos perigosos.
A atuação da Abiquim no Comitê para Implantação do “Sistema de Gestão Integrado de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápido a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos”, na Baixada Santista (SGIP2R2/BS)
da Casa Militar também será apresentada. Shizuo explica que o comitê tem como atribuições estimular trabalhos
em parceria e de cooperação do poder público com o setor privado para melhor atender as demandas geradas
pelas emergências químicas com produtos perigosos. “O relatório e as ações deste comitê de implantação será
apresentado ao Ministério Público do Estado de São Paulo”, afirma o gerente da Abiquim.
O 17º Congresso de Atuação Responsável tem o patrocínio da Basf, Birla Carbon, Braskem, Comissão Setorial de
Silicones, Croda, Dow, Huntsman, Ingevity, Nitro Química, Oxiteno, Rhodia, Unigel e Unipar Carbocloro. O evento
tem o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), Associação Brasileira da Indústria de CloroÁlcalis e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO) Associação Brasileira dos
Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim), Instituto Brasileiro do PVC (IPVC), Plastivida,
Sindicato das Indústrias de Produtos Petroquímicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São
Paulo (Sinproquim) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 17º Congresso de Atuação Responsável
devem entrar em contato com o assessor de Marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo telefone (11) 21484715 ou pelo e-mail fernando@abiquim.org.br.

Debate para analisar possibilidades de crescimento
do setor portuário e marítimo é realizado em Brasília

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, por meio de sua Comissão de Direito Portuário
e Marítimo, realiza no dia 24 de maio, a “1ª Rodada de Debates do Setor Portuário e Marítimo”, no auditório
Ministro Pereira Lira, na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília.
O evento contará com a participação de representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq),
do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, do poder legislativo, da Associação Brasileira dos
Terminais e Recintos Alfandegados (Abtra), entre outros órgãos públicos, em cinco painéis:


Poder Normativo das Agências Reguladoras e Análise Judicial do Mérito Administrativo;



Limite da Competência e Harmonia de Atuação entre os Órgãos Regulatórios de Controle Externo;



Cobrança de Taxa de Segregação de Contêiner e Regulação Econômica do Setor Portuário;



A Dinamização do Mercado de Navegação frente à Lei nº 9.432/1997;



Modelo de Concessão – Privatização das Companhias de Docas.

As inscrições para a “1ª Rodada de Debates do Setor Portuário e Marítimo” são gratuitas e a programação será
iniciada às 9h00 com encerramento às 19h00.
Clique aqui para fazer sua inscrição e ver a programação completa.

COFIP ABC realiza palestras para a comunidade
com foco em saúde, segurança e meio ambiente
Foto: COFIP ABC/Divulgação

Técnico da Ultragaz, Ismar Oliveira, orienta sobre o uso seguro do botijão de GLP

O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) iniciou, no dia 5 de maio, o programa de
palestras Polo na Comunidade, realizado por meio do seu Conselho Comunitário Consultivo (CCC). O programa
tem como foco conscientizar a população do entorno para a adoção de boas práticas em saúde, segurança e meio
ambiente.
A primeira palestra do ciclo foi realizada no bairro Parque São Rafael, na capital paulista, pelo técnico da Ultragaz,
Ismar Oliveira, que orientou sobre os cuidados necessários ao transportar, armazenar, manusear e instalar o
botijão de GLP nas residências. “Quase 100% das ocorrências envolvendo gás de cozinha são causadas por uso
inadequado”, alertou.
Os participantes puderam tirar dúvidas e observar a demonstração de uma ocorrência de acidente, por meio de
um aparelho simulador de explosão em ambiente doméstico. “Caso haja desconfiança de vazamento de gás,
nunca se deve acender a luz ou ligar qualquer equipamento que produza faísca, sob o risco de acontecer uma
explosão”, orientou Oliveira.
Por meio do CCC, o COFIP ABC organizará até outubro mais palestras da primeira edição do programa de
relacionamento, destinado à população do entorno do complexo industrial, nos municípios de Mauá (Jardim Silvia
Maria e Jardim Sonia Maria), Santo André (Capuava e Santo Alberto) e São Paulo (Parque São Rafael).

A cogeração é um processo importante para a indústria química, pois além
de reduzir o consumo de energia comprada, pode gerar a venda para outras
empresas. Em 2016, mais de 44% da energia obtida pelo processo foi
comercializada.

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

 Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Futuro da indústria química é foco das salas do
Congresso AR
 Envolverde – Abiquim faz congresso sobre segurança, meio ambiente e sustentabilidade
 Valor Econômico – Emenda à MP 811 distorce preço, diz IBP
 Tecnologia de materiais – Produção de químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre
 Portal do Agronegócio – Produção de químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre
 Celulose online – Produção de químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre
 Revista P&S – Produção de químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre
 Portal Fator Brasil – Produção de químicos industriais cai mais de 8% no 1T18, aponta Abiquim
 Cargo News – Produção de Químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre
 IstoÉ – Setor acumula déficit de US$ 5,6 bi na balança comercial no 1º tri, diz Abiquim
 Petronotícias – Produção de Químicos Industriais caiu mais de 8% no primeiro trimestre de 2018
 Revista Plástico Sul – Consumo de resinas termoplásticas cresce em 2017
 Grupo Cultivar - Produção de químicos industriais cai mais de 8% no primeiro trimestre

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Evonik investe na mySkin, start-up norte americana de tecnologia para a pele
 Inscrições abertas para Programa de Estágio da Henkel
 Solvay abre fazenda de energia solar para atender à crescente demanda por energia renovável
 Henkel cresce no primeiro trimestre e melhora ainda mais a margem e EPS
 O valor que a Evonik agrega à economia nacional da Alemanha é calculado pela primeira vez
 Braskem Evance é a nova linha de resinas de alta performance da empresa
 BASF amplia produção de termoplástico Ultrason®
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01 - Dia do Trabalho

06 e 07 - Análise de Risco de Processos Industriais

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

18 - Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos

09 e 10 - Auditor Líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
14 - Atualização da Legislação do Transporte de Produtos
Perigosos - Camaçari
15 - Atualização da Legislação do Transporte de Produtos
Perigosos - Recife
21 e 22 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Camaçari
22 - Capacitação em Petroquímica - São Paulo
23 e 24 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Recife
25 - Formação de Auditores Internos no Sistema de Gestão
do Atuação Responsável
28 e 29 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição
29 e 30 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável 3ª Edição
31 - Corpus Christi

26 - Novos Indicadores de Segurança de Processo

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
15/05 – Atualizações da Legislação do Transporte de Produtos Perigosos (Recife/PE)
21 e 22/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Camaçari/BA)
22/05 – Capacitação em Petroquímica
23 e 24/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Recife/PE)
25/05 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Organismos
Certificadores
28 e 29/05 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
29 e 30/05 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável
06 a 07/06 – Análise de Riscos de Processos Industriais
18/06 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
26/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo
03 e 04/07 – Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de Perigos de Produtos Químicos
23/07 – Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 15 a 21 de maio:
15 de maio
09h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
16 de maio
09h00 – Comissão Temática de Logística
14h00 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial
17 de maio
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação da Comércio Exterior
09h30 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior
18 de maio
10h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
13h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade

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