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17º Congresso de Atuação Responsável recebe o lançamento de manual do
“Fórum Setorial dos Plásticos - Por Um Mar Limpo”
Evento da Associação Brasileira da Indústria Química recebe o lançamento do
“Manual Perda Zero de Pellets”

O 17º Congresso de Atuação Responsável será realizado pela Associação Brasileira da Indústria Química –
Abiquim, nesta semana, nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na capital paulista. O evento tem
como tema a “Química do Futuro: Universo de Possibilidades e Desafios”.
A sessão plenária do Congresso marcará o lançamento do “Manual Perda Zero de Pellets”, que visa auxiliar a
cadeia produtiva dos plásticos, empresas transportadoras, operadores logísticos, empresas de atendimento a
emergências durante o manuseio, armazenagem e transporte, entre outros, a reduzirem a perda de pellets
plásticos (resinas termoplásticas no formato de pequenos grãos) no ambiente marinho. O documento apresenta
uma análise detalhada, mapeamento e entendimento dos diferentes processos de eventuais perdas desses
materiais no ambiente, considerando toda a cadeia produtiva do país e apresenta uma série de orientações para
mitigar essa questão.

O “Manual Perda Zero de Pellets” teve como base o Programa Internacional Operation Clean Sweep e busca
atender uma das metas previstas pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 14 (ODS-14), de até 2025,
“prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de
atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes”. O documento foi produzido como
parte do convênio entre a Plastivida - Instituto Socioambiental do Plástico e o Laboratório de Manejo, Ecologia e
Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Além disso, contou com a
participação ativa do “Fórum Setorial dos Plásticos - Por Um Mar Limpo”, que tem 16 signatários, entre eles a
Abiquim, além de empresas e instituições com o objetivo de conhecer a fundo a questão dos lixos nos mares e
promover soluções para esse problema.
Segundo Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, trata-se de um material de grande importância para que se
avance nos trabalhos de mitigação da poluição marinha. “Desenvolvemos um Manual informativo e que promove
ações práticas para que os plásticos cumpram sua função de gerar benefícios à sociedade, de forma sustentável”,
afirma o executivo. O Manual estará disponível para download no site www.porummarlimpo.org.br, a partir do
dia 15 de agosto.
A plenária também terá o lançamento do “Benchmarking de Sustentabilidade da Indústria Química”, estudo
realizado pela Fundação Dom Cabral, que identifica os temas econômicos, sociais e ambientais mais relevantes
para a indústria química nacional e internacional. A apresentação do estudo será feita pelo coordenador do
Comitê de Sustentabilidade da Associação, Weber Porto. Os novos Indicadores de Desempenho do Atuação
Responsável® serão apresentados na plenária pelo coordenador da Comissão de Gestão do Atuação Responsável,
Marcos Barros Cruz.
Outro documento que será apresentado ao mercado pela primeira vez é o “Estudo de Impacto Regulatório: Nova
Legislação de Substâncias Químicas”. A apresentação do estudo será feita pelo sócio da consultoria Bain &
Company, Rodrigo Mas, na sala “Regulamentação: Desenvolvimento da Legislação Brasileira de Substâncias

Químicas”, que será realizada no período da tarde do dia 15 de agosto. O estudo foi desenvolvido com o objetivo
de contribuir para a criação de uma legislação de substâncias químicas efetiva e implementável e de avaliar
impactos estratégicos e socioeconômicos desta legislação para o Brasil.
Programação
A abertura do Congresso será feita pelo presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi. A sessão
Plenária também terá a apresentação do palestrante internacional, Patrick Vandenhoeke, vice-presidente de
governança corporativa e questões públicas da Solvay e chairman do Grupo de Líderes do Responsible Care no
International Council of Chemical Associations (ICCA), que apresentará as estratégias do programa voluntário da
indústria diante dos desafios globais.
A coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Letícia Reis Carvalho, que representa o Brasil na Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Produtos
Químicos (SAICM) apresentará as demandas mundiais deste Fórum após 2020.
Apresentações sobre saúde, segurança, meio ambiente, logística e competências
As salas temáticas do Congresso abordarão temas ligados ao Programa Atuação Responsável® como foco em
Saúde, Segurança do Trabalho, Segurança de Processo, Atendimento a Emergência, Regulamentação de produtos
químicos, Diálogo com a Comunidade, Comunicação, Competências, Suprimentos, Logística e Meio ambiente. Ao
todo serão realizadas 17 salas.
A segurança no ambiente industrial será abordada nas salas: “Fatores Humanos relacionados a Segurança de
Processo”; “Prevenção e Preparação na Resposta a Emergências no Armazenamento de Produtos Químicos”;
“Segurança no Transporte de Produtos Químicos”; “Capacitação e os Desafios dos Profissionais de Emergências
Frente às Novas Tecnologias”; e “Tecnologias de Automação aplicadas a Segurança de Processo”.
O tema sustentabilidade será discutido nas salas: “Comunidades Sustentáveis: O que queremos para o Futuro?”,
“Logística Sustentável”, “Silicone: Solução Sustentável para a Indústria do Futuro”; e “Compras Sustentáveis na
Indústria Química: oportunidades e benefícios”.
O mercado de trabalho e as relações trabalhistas serão debatidos nas salas: “Impacto da Reforma Trabalhista na
Saúde e Segurança do Trabalho”, “Competências da era digital, diversidade e inclusão: precisamos conversar
sobre isto!”.
A sala “Qualidade do Ar”, que será realizada nos dois dias do Congresso debaterá o Histórico de Inventários de
Emissões de Fontes Fixas e Fontes Móveis. “A ideia de abordar a Qualidade do Ar no evento tem o objetivo de
avaliar a contribuição das várias fontes na Qualidade do Ar no Brasil, fazendo com que os esforços despendidos

pela indústria para reduzir suas emissões sejam ampliados para todos os setores”, afirma o coordenador da
Comissão de Meio Ambiente da Abiquim e responsável por Meio Ambiente Corporativo da Braskem, Mauro
Machado.
A Abiquim tem promovido encontros e participado do debate para o desenvolvimento da regulação brasileira de
produtos químicos e mais uma vez promoverá essa discussão na sala temática “Regulamentação:
Desenvolvimento da Legislação Brasileira de Substâncias Químicas”, que terá a participação do vice-diretor
executivo da European Chemicals Agency (ECHA), Jukka Malm, e dos co-presidentes da reunião intersecional do
SAICM o diretor-geral da Health Canada, David Morin e a coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e Gestão
de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Letícia Reis Carvalho.
O Congresso também receberá a reunião do grupo de Responsible Care® da América Latina, que debaterá a
evolução do programa no continente. Novamente o Congresso terá uma sala com foco em comunicação: “Os
Desafios da Comunicação em um Futuro Conectado”.
Mais uma vez o Congresso de Atuação Responsável terá a realização de quatro minicursos: “Manuseio e
Transporte Seguro de Cloro”; “e-Social – Experiências na implantação da indústria química”; “Mapa de
Materialidade da Indústria Química” e “Gestão de Risco e a Governança Corporativa – Uma questão de
transparência
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, ExxonMobil, Huntsman, Ingevity, Innova,
Nitro Química, Oxiteno, Rhodia, Suatrans, Unigel e Unipar Carbocloro.
O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 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), Confederação Nacional da Indústria (CNI), 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).
Clique aqui para ver a programação completa.

Programação do Congresso de Atuação Responsável
reúne especialistas internacionais, brasileiros e autoridades do governo

O 17º Congresso de Atuação Responsável será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na
capital paulista. O evento recebe a cada edição cerca de 500 participantes entre profissionais de empresas
nacionais e estrangeiras, profissionais liberais, representantes do governo, da academia, da sociedade civil,
cientistas, ongs e sindicatos. A cada edição, a programação do Congresso apresenta palestrantes internacionais e
representantes do governo.
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O chairman do Grupo de Líderes do Responsible Care no ICCA, Patrick Vandenhoeke

A sessão plenária do evento terá a participação do palestrante internacional, Patrick Vandenhoeke, vicepresidente de governança corporativa e questões públicas da Solvay e chairman do Grupo de Líderes do
Responsible Care no International Council of Chemical Associations (ICCA), que apresentará as estratégias do
programa voluntário da indústria diante dos desafios globais. A coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e
Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Letícia Reis Carvalho, que representa o Brasil na
Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Produtos Químicos (SAICM), apresentará as demandas
mundiais deste Fórum após 2020.
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A coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do MMA, Letícia Reis Carvalho

O vice diretor executivo da European Chemicals Agency, Jukka Malm, estará presente na sala “Regulamentação:
Desenvolvimento da Legislação Brasileira de Substâncias Químicas”, discutindo “Como um país em
desenvolvimento pode se beneficiar de iniciativas de cooperação regulatória”, em uma mesa redonda que
acontecerá na tarde do dia 15.
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À esquerda, o vice diretor executivo da ECHA, Jukka Malm, à direita,
o diretor geral de Ambientes Seguros da Health Canada, David Morin

A sala “Fatores Humanos relacionados a Segurança de Processo”, que acontece no primeiro dia, terá a
participação do consultor do Center for Chemical Process Safety (CCPS), Alexandre Glitz.
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O Consultor do CCPS, Alexandre Glitz

No período da manhã do segundo dia do evento, a sala “Qualidade do Ar” terá a participação do engenheiro
sênior da Ingevity, Glenn Passavant, que irá focar nas emissões por evaporação em movimento e durante o
reabastecimento do veículo, e a tecnologia ORVR – Sistema a bordo de Recuperação de Vapores do
Reabastecimento.
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O engenheiro sênior da Ingevity, Glenn Passavant

O ambientalista, administrador, advogado e consultor, Fabio Feldmann, fará a abertura e participará de uma mesa
redonda da sala “Qualidade do AR”, que acontece no período da tarde do segundo dia do Congresso.
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O ambientalista, administrador, advogado e consultor, Fabio Feldmann

A sala “Silicone: Solução Sustentável para a indústria do futuro”, na manhã do segundo dia, abordará as aplicações
mais inteligentes e surpreendentes do silicone para trazer benefícios às pessoas. Ela terá apresentações do
presidente da CES-Silicones Europe e presidente do Global Silicones Council, Ralf Maecker, e do diretor-executivo
do Global Silicones Council, Karluss Thomas.
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O presidente do Global Silicones Council, Ralf Maecker

A sala “Segurança no Transporte de Produtos Químicos” terá a participação do analista de Controle Ambiental da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Marco Antônio José Lainha, que apresentará estatísticas
de acidentes envolvendo produtos químicos perigosos e o trabalho da Comissão de Estudos e Prevenção de
Acidentes no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
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O analista de Controle Ambiental da CETESB, Marco Antônio José Lainha

No período da manhã, a sala “Competências da era digital, diversidade e inclusão: precisamos conversar sobre
isto!”, terá uma mesa redonda que será moderada pelo gerente de Diversidade da Fundação Espaço ECO, mantida
pela BASF, Guilherme Bara.
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O gerente de Diversidade da Fundação Espaço ECO, Guilherme Bara

A executiva pública da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Denize Cavalcanti, participará da
sala “Compras Sustentáveis na Indústria Química: oportunidades e benefícios”.
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A executiva pública da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Denize Cavalcanti

Congresso AR discutirá sustentabilidade e liderança para a Indústria Química
Palestra magna da sala “Comunidades Sustentáveis: o que queremos para o futuro” será ministrada pelo
consultor em Sustentabilidade Ricardo Voltolini
O Congresso de Atuação Responsável, evento que debate as boas práticas em saúde, segurança, meio ambiente
e sustentabilidade, e que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, contará com a participação de Ricardo Voltolini,
consultor em sustentabilidade, na tarde do primeiro dia do evento. Ministrando a palestra magna da sala
“Comunidades Sustentáveis: o que queremos para o futuro”, Ricardo abordará a sustentabilidade dentro do
diálogo do setor privado com as comunidades e as competências necessárias para ser um líder neste segmento.
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Consultor Ricardo Voltolini

Ricardo Voltolini é um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial do Brasil, tendo 24 anos de
experiência no mercado. Ricardo já realizou mais de mil eventos, entre palestras, cursos e workshops dentro e
fora do Brasil, e é diretor-presidente da Consultoria Ideia Sustentável: Estratégia e Inteligência em
Sustentabilidade, consultoria especializada em promoção e inserção da sustentabilidade no core business das
empresas. Ricardo é também autor dos livros “Conversas com Líderes Sustentáveis" (Senac-SP/2011) e
Sustentabilidade como fonte de inovação (Ideia Sustentável/2016)”, além de idealizador da Plataforma Liderança
Sustentável – iniciativa que visa inspirar e educar líderes brasileiros para os valores da sustentabilidade.

Na palestra de abertura da sala de Comunidades Sustentáveis, Ricardo explicará o conceito de sustentabilidade
como uma forma de pensar, viver e fazer negócio com ética, integridade, responsabilidade, transparência,
respeito à diversidade e ao meio ambiente. Voltolini também discorrerá sobre o valor agregado às empresas ao
tornar sua operação mais sustentável.

A sala temática “Comunidades Sustentáveis: O que Queremos para o Futuro?” será realizada no primeiro dia do
Congresso de Atuação Responsável, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na capital
paulista. 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.

Aplicativo traz programação da plenária e salas temáticas do
Congresso de Atuação Responsável

Nesta edição do Congresso de Atuação Responsável a consulta à programação das salas temáticas e o currículo
dos palestrantes poderá ser feita no aplicativo Congresso AR 2018, que está disponível para download nas
plataformas iOS e Android.
Alinhado com tema sustentabilidade, nesta edição do Congresso não será feita a distribuição da programação
impressa em papel.
O aplicativo oficial do 17º Congresso de Atuação Responsável é gratuito e nele o usuário ainda pode fazer a
inscrição para o evento, ver os expositores confirmados, montar uma agenda personalizada com as salas
temáticas e minicursos do seu interesse, além interagir com os outros participantes do principal evento técnico
do País direcionado a profissionais da indústria química.
O download do aplicativo 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.

Abiquim opõe-se à lei de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas
O custo estimado com o frete adicional pode chegar a 3,1 bilhões de reais somente para a indústria química,
impactando, por consequência, diversas cadeias produtivas
Publicada em 9 de agosto no Diário Oficial da União, a Lei 13.703/2018 – que institui a Política Nacional de Pisos
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas –, oriunda da sanção parcial da Medida Provisória (MPV) 832/2018,
representa um retrocesso nas práticas logísticas do País.
A Lei determina que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) edite uma tabela que disponha acerca
dos preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes rodoviários por eixo carregado. Esta
tabela passará por revisões semestrais e têm natureza “vinculativa” que, em caso de descumprimento, sujeitam
o infrator a indenizar o transportador em valor equivalente ao dobro do que seria devido, descontado o valor já
pago.
Tal medida coloca-se diretamente em oposição ao artigo 170 da Constituição Federal, que garante o princípio da
livre concorrência, e também vai de encontro ao posicionamento da Abiquim, que se opõe a qualquer tipo de
mecanismo de controle ou de influência nos preços livres de mercado.
Para coordenador da Comissão de Logística da Abiquim e coordenador de Projetos Logísticos da Braskem,
Fernando Henriques, a lei não tem embasamento técnico. “Esse tipo de tabelamento resulta em retrocesso. As
relações precisam ser pautadas de acordo com as necessidades do mercado, levando-se em conta fatores como
a sazonalidade da demanda – o fluxo de transporte é diferente conforme a época do ano – e a lei, da forma que
foi proposta, não contempla isso”, explica Fernando.

“Há consenso que as condições de trabalho do transportador autônomo precisam ser melhoradas, porém não é
através de um tabelamento de fretes que vai resolver questões estruturais do setor de transporte. A lei impacta
profundamente diversos setores indústria e do agronegócio, e obviamente o consumidor final é quem deve pagar
esta conta”, conclui o coordenador.
Já na visão do sócio executivo da consultoria Leggio, especializada em Supply Chain, Marcus D’Elia, a lei representa
uma ação retrógrada nas relações de mercado. “Já havia sido estabelecida uma livre negociação de fretes, e agora
volta-se para uma espécie de regulação do mercado. A existência desta tabela de preços mínimos deve ser
questionada em relação a sua validade constitucional e também em relação a sua aplicabilidade, uma vez que,
segundos estudos prévios, o valor estimado para adicional de custo de frete, somente para a indústria química,
pode chegar a 3,1 bilhões de reais anuais, onerando ainda mais o transporte rodoviário no País”.
D’elia complementa afirmando que “o que está sendo colocado como solução, na verdade é uma forma de
realimentar o problema, a partir do pressuposto que uma remuneração mínima pressiona a oferta de mão de
obra no mercado – o que resulta em maior oferta e, por sua vez, tende a uma disparidade entre o preço mínimo
tabelado e o real preço do frete praticado. Este cálculo resulta no problema inicial, só que desta vez, respaldado
pela legislação”.
A Abiquim reforça seu posicionamento contra qualquer prática que possa resultar em mais oneração para a
sociedade brasileira e que caminhe contrariamente aos direitos garantidos pela constituição. Buscar-se-á
alternativas cabíveis e modelos de negócios exequíveis para a continuidade e melhoramento do mercado
logístico.

Frente Parlamentar da Química na Plenária do Congresso de Atuação Responsável
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Deputado Alex Manente (PPS/SP), no IV seminário Dia da Indústria

Os parlamentares da Frente Parlamentar da Química: Alex Manente (PPS/SP), coordenador do tema Plástico e
Borracha; e Orlando Silva (PCdoB/SP), coordenador do tema Saúde e Segurança do Trabalho participarão da
sessão Plenária do 17º Congresso de Atuação Responsável, que a Abiquim realiza nos dias 15 e 16 de agosto,
próxima quarta e quinta-feira.
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Deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), no Encontro Anual da Indústria Química em 2017

Os parlamentares, que são os líderes de seus partidos na câmara, destacarão em sua apresentação a importância
da atividade industrial responsável com o meio ambiente, seus colaboradores e com as comunidades do entorno.

Parlamentar da FPQuímica é eleito um dos 10 melhores de 2018
Foto: Richard Silva/PCdoB na Câmara

Deputado Orlando Silva (PCdoB/SP) recebe Prêmio Congresso em Foco

No dia 13 de agosto, foram anunciados os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2018. O coordenador do
tema Saúde e Segurança do Trabalho da Frente Parlamentar da Química, deputado Orlando Silva, líder do PCdoB
na Câmara dos Deputados, foi escolhido entre os 10 melhores deputados por votação do júri, que leva em conta
critérios como a assiduidade em sessões deliberativas, a participação nos debates do Parlamento, o desempenho
na apresentação de propostas legislativas, a capacidade de articulação política e os compromissos no combate à
corrupção e ao desperdício de recursos públicos e na defesa da democracia e do desenvolvimento sustentável.
O parlamentar começou sua carreira no movimento estudantil em Salvador, foi presidente da UJS (União da
Juventude Socialista), foi o único presidente negro da União Nacional dos Estudantes (UNE). O deputado já foi
secretário Nacional de Esporte Educacional, secretário-executivo do Ministério do Esporte e ministro da mesma
pasta.

Abiquim apoia o 5º Fórum Liberdade & Democracia

O 5º Fórum Liberdade e Democracia que será realizado no dia 27 de agosto, no Hotel Unique, em São Paulo
reunirá os cinco candidatos à presidência da república.
A Abiquim é uma das apoiadoras do evento, que é promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo
e a rádio Jovem Pan, e durante o evento a Associação fará o lançamento do estudo “Um outro futuro é possível”.
O estudo elaborado pela consultoria Deloitte, que apresenta 73 propostas, que se implementadas, vão permitir a
retomada do crescimento da produção e dos investimentos na indústria química, além de um salto de
competitividade para o setor. Essas propostas, que não resultam em aumento dos gastos públicos, nem em
benefícios negados a outros setores econômicos, contemplam seis dimensões: matéria-prima, energia, logística,
inovação e Química 4.0, comércio exterior e regulação.
Clique aqui para fazer a inscrição e ver a programação completa do evento.

CNI lança Coalização Empresarial para Facilitação de Comércio e Barreiras (CFB)
Foto: Abiquim/Divulgação

CNI promove lançamento da Coalização Empresarial para Facilitação de Comércio e Barreiras (CFB)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou, no dia 6 de agosto de 2018, a Coalização Empresarial para
Facilitação de Comércio e Barreiras (CFB), cujo foco será trabalhar nos desafios da agenda de facilitação de
comércio exterior e derrubar barreiras aos produtos brasileiros no exterior. A Abiquim participa, desde 2016, do
Grupo Técnico (GT) de Barreiras e Facilitação de Comércio (GT-BFAC), o qual agora foi elevado ao nível de
coalização e conta com a representação da Abiquim pelo assessor de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim,
Diego Hrycylo.
Na área de barreiras, a CNI identificou 20 barreiras comerciais no exterior contra produtos brasileiros que foram
inseridas no Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras (SEM Barreiras) do governo federal. A CNI tem
atualizado esse levantamento e, com o lançamento da coalizão, a tendência é que o número de barreiras
identificadas seja ampliado ao longo do tempo. Além das barreiras, um dos objetivos da CFB é reduzir tempos e
custos dos processos de exportação e importação e, com isso, promover a agenda de facilitação do comércio
exterior do país. Entre as propostas está a implementação completa do Programa Portal Único de Comércio
Exterior e o fortalecimento do programa Operador Econômico Autorizado (OEA).
Mais informações sobre o tema de facilitação de comércio exterior e barreiras podem ser obtidas com o assessor
de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Café com Seguro discute questões relacionadas ao Programa Atuação Responsável®
Foto: Revista Apólice

(da esq. para a dir. da Abiquim) a assessora de Assuntos Técnicos, Yáskara Barrili, e a diretora de Assuntos Técnicos,
Andrea Carla Barreto Cunha

Aconteceu no último dia 3, no auditório do Sindseg-SP em S. Paulo, mais uma edição do Café com Seguro, evento
realizado pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) e que, desta vez, contou com participação da
Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim.
Divididas em três painéis, as palestras foram mediadas por Edmur de Almeida, coordenador da programação do
evento. Almeida destacou a necessidade de se estabelecer diálogo mais próximo entre o cliente, as seguradoras
e as resseguradoras, de forma a ter uma qualidade melhor de informação e um nível maior de aceitação desses
riscos. Esta edição do Café com Seguro, contou com a presença de Luiz Macoto, subscritor de seguro e resseguro,
responsável pela apresentação de aspectos relacionados a precificação, os players do mercado e a prática da
subscrição de riscos. Macoto sugeriu a criação de uma agenda de solução para os atuais problemas enfrentados
pela indústria química.
O segundo painel foi comandado por Marcos Lucio Souza, professor da ANSP, que expôs uma nova visão nas
negociações de grandes riscos, de forma a gerar boas oportunidades para ambos os lados. O evento foi encerrado
com o terceiro painel, apresentado pelo pelo Gerente de Segurança e Processo da Oxiteno, George André Tonini,
e pela assessora de Assuntos Técnicos, Yáskara Barrili, juntamente com a diretora de Assuntos Técnicos, Andrea
Carla Barreto Cunha, ambas da Abiquim. Tonini destacou em sua apresentação a gestão em HSE e o
gerenciamento de riscos com ênfase na prevenção, enquanto Yáskara e Andreia deram destaque as ações do
Programa Atuação Responsável. Sobre o Programa AR®, Yáskara explicou: “ a gestão de riscos e a comunicação
integrada aos processos é um benefício que se estende a todos. É importante tratar e discutir a segurança de
processos, a saúde das pessoas envolvidas, o impacto ao meio ambiente, a segurança do trabalho e gestão do
produto. É sob esse prisma que o Programa Atuação Responsável® funciona”.

Abiquim consulta associados sobre preferências recíprocas
em negociação comercial com Singapura
A Abiquim divulgou para seus associados a consulta pública relativa às negociações com Singapura (Circular Secex
34/18), publicada no Diário Oficial da União, de 8 de agosto de 2018. De acordo com a diretora de Assuntos de
Comércio Exterior e Administrativa da Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo, o governo abriu tal consulta pública,
com prazo de duração de 45 dias, para que seja apresentado, para a totalidade do universo tarifário,
posicionamento em relação à negociação de acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura a fim de que
associações e entidades representativas do setor privado brasileiro possam manifestar seus posicionamentos
quanto a sensibilidades setoriais e demais preferências recíprocas.

O objetivo da consulta é recolher subsídios do setor privado em relação à possibilidade de concessões de acesso
preferencial ao mercado nacional de bens para Singapura.
Os associados deverão se manifestar à Abiquim quanto a suas sensibilidades (lista de oferta) e seus interesses
ofensivos (lista de pedidos) em produtos químicos com relação a Singapura até o dia 14 de setembro de 2018.
Para mais informações contatar a equipe de Assuntos de Comércio Exterior pelo telefone (11) 2148-4742.

O Óxido Nitroso em combinação com outros anestésicos pode ser usado na
aplicação de anestesia geral, na odontologia ele é usado para diminuir a dor
e a ansiedade dos pacientes, como anestésico em procedimentos dolorosos
de curta duração. O gás ainda pode ser usado como ansiolítico na pediatria.

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

 Química.com – Debate sobre qualidade do ar no Congresso de Atuação Responsável da Abiquim
 Correio Braziliense – Indústria química propõe política igual à que Trump implementou nos EUA –
Abiquim acusa países como o México de práticas antidumping no setor de PVC e sugere que as alíquotas
de importação sejam elevadas para "atos desonestos no comércio internacional"
 Estado de Minas – Indústria química propõe política igual à de Trump – Abiquim sugere que as alíquotas
de importação sejam elevadas para atos desonestos no comércio internacional
 Aberje – Programação do Congresso de Atuação Responsável reúne especialistas internacionais e
brasileiros
 Cofip ABC – Polo Petroquímico do ABC participa do 17º Congresso de Atuação Responsável
 Segs – Debate sobre qualidade do ar é um dos destaques do 17º Congresso de Atuação Responsável da
Abiquim
 Revista Apólice – Evento aborda gerenciamento de riscos e seguros na indústria química
 Paint & Pintura – 17º Congresso de Atuação Responsável discute ações para sustentabilidade na
Indústria Química e as relações com stakeholders
 São Paulo Shimbun - Importação de produtos químicos 12% de expansão Retornar ao nível anterior à
recessão
 Paint & Pintura – Importações de produtos químicos somam US$ 19,2 bilhões no primeiro semestre e
se igualam a níveis pré-crise
 Petronotícias – A Qualidade do Ar será tema principal do Congresso que a Abiquim está organizando
em São Paulo
 Paint & Pintura – Consumo de produtos químicos de uso industrial cai 7,9% no primeiro semestre de
2018

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Huntsman expande presença na América do Sul
 BASF recebe prêmio da NPA por seu portfólio de produtos naturais para cosméticos
 Chemours patrocina Congresso de Atuação Responsável da ABIQUIM

 Braskem registra EBITDA de R$ 3,2 bilhões no segundo trimestre
 Economia Circular do EPS na Interplast 2018
 Grupo Air Liquide divulga resultados do primeiro semestre
 Ecolab, por meio da sua divisão Nalco Water, reestrutura seu portfólio para atender ao mercado de
açúcar e biocombustível

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM
DOM

SEG

5
12
19
26

6
13
20
27

Agosto
TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14
15 16 17 18
21
22 23 24 25
28
29 30 31

31 e 01 de agosto - Toxicologia
15 e 16 - Congresso de Atuação Responsável
22 - Novos Indicadores de Segurança de Processo - Recife

DOM
2
9
16
23
30

Setembro
SEG TER QUA QUI SEX SÁB
1
3
4
5
6
7
8
10 11
12 13 14 15
17 18
19 20 21 22
24 25
26 27 28 29

03 a 04 - Auditor líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª
Edição - São Paulo
07 - Independência do Brasil

17 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos
26 - Introdução ao Sassmaq

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
22/08 – Novos Indicadores de Segurança de Processo (Recife/PE)
03 e 04/09 – Auditor Líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
17/09 – Armazenagem Segura de Produtos Químicos
26/09 – Introdução ao Sassmaq

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 14 a 20 de agosto:
20 de agosto
14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas

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