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Polo Industrial de Camaçari celebra 40 anos
Foto: Carlos Casaes/BAPRESS

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi (no púlpito), participa do fórum
“Desafios Competitivos do Polo Industrial de Camaçari”, que celebrou os 40 anos do Polo Industrial de Camaçari

O Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic) realizou no dia 5 de julho, no Teatro da Cidade do Saber,
em Camaçari, o fórum “Desafios Competitivos do Polo Industrial de Camaçari”, que marcou as celebrações de 40
anos do Polo Industrial de Camaçari.
Na sessão de abertura do evento o superintendente do Cofic, Mauro Pereira, fez uma contextualização sobre o
momento atual do Polo de Camaçari, em seguida o vice-presidente da Braskem, Marcelo Cerqueira, abordou as
“Perspectivas do Segmento Petroquímico” no Complexo Industrial. O diretor de Tecnologia e Inovação do SenaiBA, Leone Peter Andrade, falou sobre o Estudo da Cadeia Petroquímica na Bahia, que vem sendo realizado pelo
Senai-Cimatec.

A sessão de abertura do evento contou com a participação do presidente do Conselho Diretor da Abiquim,
Marcos De Marchi, que lembrou que o sucesso do polo é uma grande prova do quanto a indústria química induz
o crescimento econômico, pois o polo nasceu petroquímico, atraiu grande número de empresas e é hoje é um
grande polo industrial multissetorial.
A programação do fórum ainda contou com as palestras “Desafios para a Competitividade da Indústria no
Brasil”, feita pelo gerente executivo de Políticas Econômicas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio
Castelo Branco; e “Crescimento Sustentável no Cenário Econômico Brasileiro”, proferida pelo ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola.

Documento da CNI com propostas para o aperfeiçoamento
das avaliações de interesse público é assinado pela Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

Abrão Árabe Neto, Secretário de Comércio Exterior do MDIC (à esquerda), ladeado pelo Diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI,
Carlos Eduardo Abjoudi, e por outras autoridades durante café da manhã de entrega do documento assinado por 28 entidades setoriais

Em 5 de julho, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoveu café da manhã em sua sede, em Brasília,
que contou com a participação de diversas autoridades relacionadas à defesa comercial no Brasil e de
representantes empresariais de vários setores para oficializar a entrega do documento assinado pela Abiquim e
por mais 27 entidades industriais contendo propostas para o aprimoramento das avaliações de interesse público
em defesa comercial.
Na ocasião, foram tratados os avanços decorrentes da modernização do sistema brasileiro de defesa comercial e
os desafios para a eficiência nas verificações de interesse público em medidas de defesa comercial, de modo a
conciliar a necessidade de segurança jurídica e de previsibilidade e permitir o contraditório e a ampla defesa
para as partes.

Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Naranjo, as propostas apresentadas pela
Abiquim e pelas demais entidades e consolidadas no documento da CNI materializam a contribuição da indústria
brasileira para o debate equilibrado sobre as questões de interesse público com foco na integralidade do
sistema brasileiro de defesa comercial. “Dentro de um contexto construtivo, de abertura de diálogo institucional
do setor privado com as autoridades que tratam de defesa comercial no País, a Abiquim colaborou ativamente
na elaboração e assinou o documento entregue pela CNI ao Governo. Mais publicidade dos atos administrativos,
objetividade na comprovação e mensuração do interesse público, regras claras para o acesso ao Grupo Técnico
de Avaliação em Interesse Público (GTIP) e para a réplica do peticionário inicial de uma investigação de defesa
comercial sobre os argumentos colocados pela parte contrária nas avaliações de interesse público são nítidos
exemplo das propostas da indústria para acabar com uma discussão polarizada e enviesada e garantir
transparência, efetividade e fortalecimento do sistema brasileiro de defesa comercial”, destaca Denise.
A íntegra do documento está disponível no Espaço do Associado. Clique aqui para acessar.

Curso para qualificar os Conselhos Comunitários Consultivos
é realizado no CCC da Unipar Carbocloro
Foto: Unipar Carbocloro/Divulgação

Conselheiros do CCC Unipar Carbocloro e membros do Núcleo Comunitário de Defesa Civil participam de curso ministrado pelo Sesi-SP

Em junho foi realizada capacitação dos membros do Conselho Comunitário Consultivo da Unipar Carbocloro,
ministrado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-SP), em Cubatão.

O curso foi realizado nos dias 9, 16 e 30 de junho e teve o objetivo de aprimorar o relacionamento e a eficiência
de atividades dos participantes junto aos moradores da região. Além dos 28 integrantes do CCC da Unipar
Carbocloro também participaram da formação os membros do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) Jd.
Costa e Silva.
A capacitação atende a uma demanda surgida em 2016, no VI Encontro Nacional dos Conselhos Comunitários
Consultivos realizado em Suzano e foi promovido pela Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim. A
proposta é que os demais CCCs do País também passem por treinamento semelhantes.
“O programa do curso oferece ferramentas para que esses líderes comunitários atuem de forma ainda mais
eficaz nas ações que envolvem temas ligados a saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. A
Unipar Carbocloro acredita que o aprimoramento pessoal desses conselheiros ajuda a multiplicar as
informações de forma clara, transparente e benéfica para a sociedade”, afirma Sylvia Vieira, assessora de
Comunicação Corporativa da Unipar Carbocloro e coordenadora da Comissão de Diálogo com a Comunidade da
Abiquim.

Congresso de Atuação Responsável reunirá convidados internacionais
para debater aplicações do silicone em benefícios às pessoas

A sala temática “Silicone: Solução Sustentável para a indústria do futuro” que será realizada no segundo dia do
17º Congresso de Atuação Responsável, debaterá como o silicone pode ser aplicado de forma inteligente,
sustentável e surpreendente. A sala é organizada pela Comissão Setorial de Silicones da Abiquim e o tema teve
inspiração da campanha do Centro Europeu de Silicones (CES), batizada: “Smart. Sustainable. Surprising.”, criada
para aumentar o conhecimento sobre as aplicações mais inteligentes e surpreendentes do silicone para trazer
mais benefícios às pessoas.
Foto: Dow/Divulgação

O coordenador da Comissão Setorial de Silicones da Abiquim, Irineu Bottoni

O coordenador da Comissão Setorial de Silicones, Irineu Bottoni, explica que o produto é usado em importantes
indústrias, essenciais para as pessoas como na geração de energia, na construção civil, nos medicamentos, nos
cosméticos e nos eletrônicos. “As pessoas desconhecem os usos e as aplicações do silicone nos produtos do dia
a dia, queremos debater e mostrar como é possível unir tecnologia, responsabilidade social e a sustentabilidade
em benefício do ser humano”.
Foto: Dow/Divulgação

A diretora global de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade da Dow, Eunice Heath

O executivo afirma que na sala temática “Silicone: Solução Sustentável para a indústria do futuro”, cada um dos
palestrantes convidados abordará um dos “S” da campanha “Smart. Sustainable. Suprising.”. A sala já tem
confirmada a participação da diretora global de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade da Dow,
Eunice Heath, que abordará a sustentabilidade do produto; e do presidente do Global Silicones Council, Ralf
Maecker, que abordará as aplicações inteligentes do silicone.
Segundo Bottoni, um dos principais exemplos da aplicação dos silicones seguindo o conceito dos “3S” é
realizado pela empresa alemã Stamos Braun Prothesenwerk, que desenvolve próteses ortopédicas. Devido a sua
capacidade de se moldar ao formato necessário, sua resistência às bactérias, além de serem produtos
hipoalergênicos, os silicones foram os produtos escolhidos pela empresa para o desenvolvimento de próteses,
que possibilitam aos pacientes se locomoverem melhor, aumentam sua qualidade de vida e auto-estima. Outro

benefício do material para aplicação em próteses é a menor necessidade de manutenção.

Foto: Stamos Braun Prothesenwerk /Divulgação

Próteses ortopédicas da empresa Stamos Braun Prothesenwerk

A importância dos silicones para o desenvolvimento da Indústria 4.0 e como o produto pode ajudar outras
indústrias a desenvolver o conceito de digitalização também será debatido na sala temática.
O Congresso de Atuação Responsável será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na
capital paulista, terá como tema a “A Química do Futuro: Universo de Possibilidades e Desafios”. As salas
temáticas abordarão temas que afetam as empresas nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e
sustentabilidade.
O evento reúne a cada edição um público de mais de 500 pessoas entre profissionais de empresas nacionais e
estrangeiras, profissionais liberais, representantes do governo, da academia, da sociedade civil, cientistas, ongs
e sindicatos.
O 17º Congresso de Atuação Responsável tem o patrocínio da Arlanxeo, Basf, Birla Carbon, Braskem, Chemours,
Clariant, Comissão Setorial de Silicones, Covestro, Croda, Dow, Elekeiroz, Evonik, ExxonMobil, Huntsman,
Ingevity, Innova, Nitro Química, Oxiteno, Rhodia, Suatrans, Unigel e Unipar Carbocloro.
O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), Associação Brasileira da Indústria
de Cloro-Álcalis e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi),
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO), Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha
(ABTB), Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim), Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Instituto Brasileiro do PVC (IPVC), Instituto Ekos Brasil, 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
podem clicar aqui.
Clique aqui para ver a programação completa e fazer sua inscrição no Congresso AR 2018.

Aplicativo Congresso de AR 2018 traz programação
das salas temáticas e perfil dos palestrantes

O aplicativo Congresso AR 2018 disponível para download nas plataformas iOS e
Android. O aplicativo oficial do 17º Congresso de Atuação Responsável é gratuito e
nele o usuário pode fazer a inscrição para o evento, ver a programação das salas
temáticas, o perfil dos palestrantes participantes e os expositores confirmados.
O usuário também pode montar uma agenda personalizada com as salas temáticas
e minicursos do seu interesse, além interagir com outros participantes do principal
evento técnico do País.
O download do aplicativo Congresso AR 18 pode ser feito no iTunes e no
GooglePlay ou por meio dos QR Codes disponíveis abaixo:

QR Code para download do aplicativo no sistema operacional iOS

QR Code para download do aplicativo para sistema operacional Android

Clique aqui para fazer o download do aplicativo Congresso AR 2018 para iOS.
Clique aqui para fazer o download do aplicativo Congresso AR 2018 para Android.

Plástico Brasil já ultrapassa 60% de sua área comercializada
Foto: Abiquim/Divulgação

Vista geral da Plástico Brasil 2017

A Plástico Brasil - Feira Internacional do Plástico e da Borracha fecha o primeiro semestre de 2018 com mais de
60% das áreas comercializadas para a segunda edição do evento, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de março
de 2019 no São Paulo Expo, na capital paulista.
Apenas na última semana de junho confirmaram presença no evento os expositores: AE3D, Albag, Ampco Metal,

Aoki, Cristofolini, Eurostec, Flexopress, Hercx, Hongtuo Machinery, Implastic, Jon Wai, Matsui, Megacal, Mundo
3D-IT, Repe Máquinas, Rud Correntes, Shini, Simco, SKA, Valmaster B, Yanco Mould.
A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha é uma iniciativa da Abimaq e
da Abiquim com promoção e organização da Informa Exhibitions. A feira deve atrair mais de 500 marcas
expositoras e 45 mil visitantes.
As empresas que desejarem participar da Plástico Brasil podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions. Mais informações clique aqui.
Clique aqui para acessar o blog Mundo do Plástico.

Os gases medicinais também são usados nos equipamentos hospitalares
para a realização de exames médicos. O aparelho de Ressonância
Magnética tem como componentes fundamentais imãs (supermagnéticos),
que se tornam supercondutores quando resfriados e mantidos imersos em
hélio líquido a uma temperatura de aproximadamente 269 graus Celsius
abaixo de zero. Já o argônio 4.8 é usado em muitos tipos de bisturis
elétricos para geração de plasma (gás ionizado) com o objetivo de
promover a coagulação de sangue em grandes superfícies. Esta técnica
apresenta menor risco de infecção, reduz a perda de sangue e o tempo
cirúrgico.
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Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
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Cidade Satélite – Fórum sobre Polo Industrial acontece na próxima quinta-feira (05)
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S Magalhães Essemaga – Importações de produtos químicos cresceram 12%

✓

Revista Plástico Sul – Exportações de US$ 862 milhões representam pior resultado mensal em
produtos químicos desde a crise econômico-financeira internacional
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Valor Econômico – Greve e câmbio afetam vendas de produtos químicos

✓

GS Notícias – Greve e câmbio afetam vendas de produtos químicos

✓

Protec – Setor químico acumula déficit de US$ 10,2 bilhões até maio com avanço de 12% nas
importações

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
✓ Air Liquide e startup chinesa firmam contrato para desenvolver frotas de caminhões elétricos movidas
a hidrogênio
✓ A Adidas "Telstar 18” é a bola oficial para a Copa do Mundo mais avançada até hoje
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03 e 04 - Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Perigos de Produtos Químicos
18 e 19 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Porto Alegre

31 e 01 de agosto - Toxicologia
08 e 09 - Gestão de Suprimentos na Indústria Química

23 - Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias

08 e 09 - Classificação e Comunicação de Produtos
Químicos e a Comunicação de Perigos, segundo o GHS

31 e 01 de agosto - Toxicologia

15 e 16 - Congresso de Atuação Responsável
22 - Novos Indicadores de Segurança de Processo - Recife

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
18 e 19/07 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Porto Alegre/RS)
23/07 – Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias
31/07 e 01/08 – Toxicologia
02 e 03/08 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição (São Paulo/SP)
08 e 09/08 – Gestão de Suprimentos na Indústria Química
22/08 – Novos Indicadores de Segurança de Processo (Recife/PE)

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 11 a 16 de julho:
12 de julho
14h00 – Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes
13 de julho
09h00 – Comissão Setorial de Gestão de Suprimentos
14h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável

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