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Henri Armand Slezynger, ex-presidente do Conselho Diretor da Abiquim,
é homenageado pela Associação Comercial da Bahia

Foto: Associação Comercial da Bahia

Henry Armand Slezynger e o engenheiro químico e professor Adary Oliveira, responsável pela indicação

O presidente do grupo Unigel e ex-presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Henri Armand Slezynger, foi
homenageado pela Associação Comercial da Bahia (ACB) e recebeu a Medalha do Mérito Empresarial Conde dos
Arcos, no dia 15 de julho.
A medalha é a mais alta honraria concedida pela associação para homenagear empresários que prestaram
serviços ao desenvolvimento econômico, social e cultural ao estado da Bahia. A medalha foi instituída em
dezembro de 1986 e o Dr. Henri é o oitavo empresário a receber esta honraria.
Além do trabalho empresarial, Slezynger, também desenvolveu dois projetos sociais, em Candeias, na Bahia,
onde mantém duas instituições de ensino: Centro de Educação Gisella Tygel, da Creche ao 5º ano do Ensino
Fundamental com 750 alunos de 2 a 11 anos, 26 professores, 17 auxiliares e total de 74 funcionários; e Escola
Técnica XIV de Agosto com 470 alunos de 12 aos 15 anos, com cursos técnicos de química e segurança do

trabalho, proporcionando estágio e emprego para muitos de seus alunos.
Clique aqui para ler a cobertura completa publicada no site da Associação Comercial da Bahia.

Ministro Paulo Guedes debate cenário produtivo brasileiro
com representantes do setor industrial
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A diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Matta,
o ministro da Economia, Paulo Guedes; e o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu associações setoriais para debater a situação atual e as
perspectivas da indústria de transformação, no dia 19 de julho, no escritório do Ministério da Economia, no Rio
de Janeiro.
Durante a reunião, os representantes das entidades setoriais destacaram a necessidade de uma simplificação
tributária e a desoneração da folha de pagamentos e da produção, também foi pedido que o governo estudasse
formas de prolongar o prazo para pagamento dos impostos, a flexibilização do crédito e acesso a recursos para
capital de giro e retomada das obras paralisadas com participação da iniciativa privada.
Além do próprio ministro, também participaram da reunião a chefe da Assessoria Especial de Assuntos
Estratégicos, Daniella Marques; do secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação
do Ministério da Economia, Caio Megale. A Abiquim foi representada pelo presidente-executivo, Fernando
Figueiredo, e pela diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Marina Mattar.
Também participaram as seguintes entidades setoriais: Instituto Aço Brasil, Associação Brasileira da Indústria
Têxtil (Abit), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação de Comércio
Exterior (AEB), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Câmara Brasileira da

Indústria da Construção (CBIC), Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica (Abinee), Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast),
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) e Sindicato Nacional da Indústria do Cimento
(SNIC).

Importações somam US$ 20,4 bi no primeiro semestre e
déficit pode ser recorde em 2019
Agenda de competitividade é indispensável para a inserção comercial
responsável com foco em novos investimentos

As importações brasileiras de produtos químicos no primeiro semestre do ano totalizaram US$ 20,4 bilhões,
aumento de 6,1% em relação ao igual período de 2018, o que praticamente iguala o resultado aos níveis prévios
ao ciclo de retração da economia brasileira que se iniciou em 2014. Em uma avaliação mensal, o valor importado
é superior a US$ 3 bilhões em todos os meses desde março de 2018.
Em volume, as compras externas tiveram comportamento ainda mais intenso, elevação de 14,8%, com
movimentação de 20,5 milhões de toneladas, sendo o segundo maior em quantidades importadas para toda a
série histórica de verificação da Abiquim, com aumentos em praticamente todos os grupos de produtos (inferior
somente ao total verificado no primeiro semestre de 2017, de 20,8 milhões de toneladas).
Entre janeiro e junho de 2019, as exportações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 6,3 bilhões,
redução de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, ao passo que, em termos de volume, as
quantidades exportadas foram de 6,6 milhões de toneladas, resultado 5,5% menor do que verificado nos seis
primeiros meses de 2018 e que somente não foi pior devido ao aumento de 2% nos preços médios dos produtos
químicos exportados pelo País. A redução da alíquota do Reintegra, em junho de 2018, dos anteriores 2% para
ínfimos 0,1%, teve grande impacto no desempenho exportador do setor. Desde então, o patamar mensal de
exportações se estagnou em US$ 1 bilhão; enquanto, anteriormente à medida, oscilava entre US$ 1,2 e US$ 1,4
bilhão mensais.
O déficit acumulado da balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 14,1 bilhões no primeiro semestre
deste ano. Nos últimos 12 meses (jul/18 a jun/19), esse indicador alcançou US$ 31 bilhões, sinalizando para a
crescente possibilidade de um déficit recorde em 2019, caso se confirmem as projeções de um aumento mais
intenso da atividade econômica nacional no segundo semestre.
Para o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, a recente a conclusão do acordo entre o
Mercosul e a União Europeia está em linha com a postura do setor químico brasileiro em favor de uma inserção
comercial responsável. “Temos certeza que a conclusão do maior acordo comercial de todos os tempos,

Mercosul e União Europeia, é um sinal para o mundo de uma política comercial forte para um novo Brasil e
entendemos ser imprescindível a implementação de uma agenda de competitividade consistente, alicerçada nas
reformas estruturantes nacionais, sobretudo da Previdência e a Tributária, e na superação das limitações
relacionadas a logística, energia, burocracia, entre outras, para o pleno uso das potencialidades de comércio e
especialmente de investimentos desse acordo e igualmente para a viabilização de novos acordos comerciais
maduros, seguros e que permitam o desenvolvimento progressivo da política de integração comercial e o
desenvolvimento econômico sustentável”, destaca Figueiredo.

INEMA concede ampliação na Licença de Operação
para empresas certificadas no Atuação Responsável®
Em 19 de julho, foi publicada a PORTARIA Nº 18.709, que define os procedimentos a serem adotados pelo Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, quando da
análise dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos industriais, que disponham de certificação no
Programa Atuação Responsável® da Abiquim ou que tenham obtido a premiação na categoria Ouro do Prêmio Polo
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PPSSMA) do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC).
Na portaria, o INEMA concede um ano a mais no prazo para renovação da licença de Operação para as empresas
certificadas no AR ou detentoras do Prêmio Polo na categoria Ouro, que também atende aos requisitos do Atuação
Responsável®, conforme avaliado pela Comissão de Gestão do AR.
Essa conquista representa o esforço conjunto da Abiquim e do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), no
Projeto de Valorização do AR, em que iniciativas vêm sendo desenvolvidas junto aos órgãos governamentais e
seguradoras buscando agregar valor ao Programa. Além da Bahia, essas inciativas vêm sendo trabalhadas nos estados
onde a Abiquim constitui Núcleos de Multiplicação do AR.
Junto ao INEMA, o trabalho começou em 2015 com uma primeira reunião com a participação da diretora geral,
Marcia Cristina Telles de Araujo Lima; do superintendente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) do COFIC,
Aurinézio Calheira; do gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, e da assessora Técnica da
Associação, Yáskara Barrilli. Na ocasião, o programa foi apresentado e foi agendada para o início de 2016 uma
apresentação detalhada aos técnicos da instituição. Após este evento, o COFIC atuou ativamente em discussões
técnicas até a aprovação da portaria.
Para as empresas certificadas no AR que se localizam no Polo, o ganho de mais um ano na licença contribui com a
redução nas atividades agregadas à sua renovação. Segundo o vice-coordenador da Comissão de Gestão do Atuação
Responsável da Abiquim e diretor industrial & de SSMA da Unigel, José Roberto Marquis, a certificação no AR traz

muitos benefícios, que são implícitos ao Programa, tais como a melhoria contínua nos temas que compõem o AR, e o
benefício da ampliação da Licença de Operação agrega valor e estimula as empresas na avaliação por terceira parte,
Organismo Certificador, comprovando a implementação e o compromisso assumido com a Associação.
Segundo a diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla Barreto Cunha, o Programa de Valorização do AR
busca o reconhecimento dos órgãos governamentais às empresas que voluntariamente aderiram ao Atuação
Responsável®, cuja abrangência é internacional, estando presente em 65 países. “Um sistema de gestão robusto
como do AR traz benefícios não só às empresas, uma vez que a certificação resulta do bom desempenho da gestão da
indústria trazendo confiança e transparência não apenas ao sistema regulatório e fiscalizador como a toda
sociedade”.

MAPA discute procedimentos para tratamento de embalagens de madeira
em operações de comércio exterior de produtos químicos na Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

O chefe da Seção de Vigilância Agropecuária do MAPA no Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), Adriano Perrelli Pestana de Castro
(em destaque), fala da importância de um eficiente e moderno controle de madeira para a mitigação
dos riscos para a sanidade fitossanitária nacional

Os representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Celso Gabriel Herrera
Nascimento, chefe da Seção Serviço de Gestão Regional do Vigiagro da 5ª Região (SGRV5), Adriano Perrelli
Pestana de Castro, chefe da Seção de Vigilância Agropecuária do MAPA, no Aeroporto de Viracopos
(Campinas/SP), e a Auditora Fiscal Federal Agropecuária do MAPA, Nathalia Miyuki Saito, participaram da
reunião da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior (COFAC), realizada no último
dia 18 de julho, na sede da Abiquim, para atualizar os presentes a respeito dos procedimentos de fiscalização e
certificação fitossanitária de embalagens, suportes ou peças de madeira, em bruto, utilizadas como material
para confecção de embalagens e suportes, destinados ao acondicionamento de mercadorias importadas ou
exportadas pelo Brasil, bem como receber em mãos do coordenador da Comissão, Roberto Dimas Palma, a

proposta de alteração da Instrução Normativa MAPA nº 32/2015, com as sugestões setoriais para o
aperfeiçoamento e modernização desse controle, inclusive com ganhos na qualidade da gestão de riscos para o
MAPA.
Na visão do gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim e coordenador-executivo da COFAC, Eder da
Silva, a discussão de melhorias nos procedimentos de comércio exterior de produtos químicos é uma agenda
contínua na entidade e, especificamente, o tratamento de embalagens de madeira em aeroportos e portos
brasileiros é um dos principais assuntos no âmbito de facilitação de comércio exterior que a Abiquim deseja
avançar em 2019.
“Nosso propósito é simplificar a destinação da madeira não-conforme, aquela que está isenta de todo e
qualquer tipo de contaminação, apresentando alternativas viáveis para o seu tratamento no País, que
possibilitem o seu uso a partir de um rigoroso processo de fumigação com reconhecimento internacional, ou
para a sua destruição em território nacional, ambas opções que colaboram para a mitigação, com ainda mais
eficiência, do risco fitossanitário e desburocratizam o processo da correta destinação da madeira. Ouvir
diretamente dos especialistas do MAPA em Viracopos, ponto alfandegado tão importante para o setor, suas
impressões sobre o correto caminho técnico e de gestão para advogar por essas melhorias foi decisivo para
darmos uma visão objetiva e viável para nossas sugestões de atualização da regulamentação do controle de
madeira”, destaca o gerente da Abiquim.
A íntegra da proposta apresentada pela Abiquim ao MAPA está disponível no espaço do associado. Clique aqui
para acessar.

Chevron Oronite recebe a certificação do sistema de gestão do
Programa Atuação Responsável®
A Chevron Oronite obteve, em maio, a certificação de gestão do Programa Atuação Responsável® emitido por
um organismo certificador. A certificação realizada pela ABS Quality Evaluations foi feita na planta da empresa
no Polo Petroquímico do ABC, que produz aditivos para lubrificantes.
A empresa já adota o Programa Atuação Responsável® desde 2001 e o gerente de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Chevron Oronite, Edmario Nascimento, explica que o processo para a obtenção da certificação
durou dois anos. Nascimento afirma que a empresa já possuía outras certificações como a ISO 14001 (normas
relacionadas à gestão ambiental) além de, como todas as operações Chevron Oronite, adotar o sistema de
gestão corporativo Excelência Operacional, que está baseado nos pilares de saúde, segurança, meio ambiente,

eficiência e confiabilidade.
“Fizemos um processo chamado de gap assessment para avaliar o que já realizávamos nos outros programas, de
modo a que pudéssemos comparar com os requisitos do Atuação Responsável® e detectarmos o que seria
necessário implementar. Depois fizemos um plano de ação, implementando essas práticas, realizamos
treinamentos para capacitar os auditores internos no AR, e quando conseguimos unificar o Atuação
Responsável® em nossos processos chegou a etapa de realizar a certificação externa”, explica Nascimento.
Membro da Comissão de Gestão do Atuação Responsável, o gerente da Chevron Oronite afirma que a
certificação demonstra ao mercado que “a indústria química pode produzir sendo responsável nas questões de
saúde, segurança e meio ambiente”.
A Chevron Oronite é a nona empresa a obter a certificação no sistema de gestão do Programa Atuação
Responsável®. A certificação também foi realizada pelas empresas: Clariant, Elkem, ICL, Nitro Química, Oxiteno,
Solenis, Unigel e Unipar Carbocloro. A Abiquim segue apoiando as empresas associadas na implementação do
programa que tem o prazo até final de 2020 para realizarem suas avaliações.

Novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano,
anuncia as prioridades do banco para 2019
Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; o presidente do BNDES, Gustavo Montezano;
e a diretora da Abiquim, Marina Mattar

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, tomou
posse no dia 16 de julho, em Brasília. Em seu discurso, Montezano explicou que o objetivo do banco será se

concentrar em projetos de impacto social, como privatizações, investimentos em infraestrutura e saneamento básico.
Montezano ainda citou as cinco metas a serem cumpridas pela instituição até o fim do ano: explicar a caixa-preta
para a população brasileira, acelerar a venda de ações na Bolsa de Valores, continuar a devolver os recursos
emprestados ao banco, apresentar ao governo e à sociedade um plano trianual com mudança de viés econômicos,
melhorar de forma substancial a prestação de serviço e se tornar a assessoria financeira do governo federal e
estados. A Abiquim participou da cerimônia de posse do novo presidente do BNDES e foi representada por seu
presidente-executivo, Fernando Figueiredo, e pela diretora de Relações Institucionais, Comunicação e
Sustentabilidade, Marina Mattar.

Ministério da Infraestrutura pede à ANTT suspensão
de resolução, que instituía nova tabela do frete
O Ministério de Infraestrutura solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que esta delibere
sobre a suspensão cautelar da resolução, que instituiu o novo piso mínimo para o frete do transporte rodoviário de
cargas. O Ministério realizaria uma nova audiência pública extraordinária no dia 22 de julho, às 18 horas, para
debater o tema e uma nova rodada de reuniões com representantes do setor e do governo deverá ocorrer na quartafeira, 24 de julho.
A suspensão ocorre após a publicação da alteração da tabela de preços mínimos no dia 18 de julho. A proposta, que
foi anteriormente deliberada e aprovada pelos Diretores da ANTT, já havia sido alvo de discussões por parte dos
caminhoneiros em uma audiência pública realizada em maio desse ano. Na ocasião, após a apresentação da nova
tabela os caminhoneiros anunciaram a convocação de uma greve para o dia 22 de julho, sob a argumentação que as
alterações no cálculo diminuiriam os preços já praticados e outros benefícios, portanto, inviabilizando o trabalho do
transporte de cargas.
No ofício que foi encaminhado à ANTT, o ministro afirma que foi observada uma insatisfação em parcela significativa
dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo, que pode repercutir
na remuneração final dos caminhoneiros, devem ser discutidas com a categoria.

Abiquim sedia evento nacional da Enactus para jovens lideranças
em empreendedorismo social
Aconteceu, entre os dias 17 e 19 de julho, mais uma edição do Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), que
reuniu mais de 1500 estudantes universitários, professores, empresários e líderes de organizações para mostrar

como a ação empreendedora e a inovação compartilhada estão transformando vidas e criando um futuro
melhor para todos. Dividido em painéis que acontecem simultaneamente em diversas regiões, a Abiquim, em
parceria com o Enactus, recebeu aproximadamente cem estudantes para o painel “Vivências”, no qual
representantes de empresas puderam compartilhar suas experiências profissionais sobre os temas
sustentabilidade na indústria e diversidade no ambiente corporativo.
Fazendo a abertura do evento, o coordenador de Empreendedorismo, Renda e Trabalho da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Ademar Bueno, destacou a importância de programas de
boas práticas para inclusão social nos ambientes de trabalho, com a ressalva de que esses programas devem
estar acompanhados de trabalho em conjunto para que sejam realmente eficazes. “Não basta baixar tarifas e
impostos. É preciso trabalhar com as diferenças, com o que é diverso, pois isso gera ganhos para todos os
envolvidos”, destacou Bueno. Para ele, a criatividade contida nesses grupos pode ser colocada em prática para
gerar ganhos.
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O coordenador de Empreendedorismo, Renda e Trabalho da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, Ademar Bueno

Organizado em duas partes, o primeiro bloco discutiu “O que a indústria está fazendo pela sustentabilidade”,
cuja fala inicial ficou à cargo da diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Abiquim,
Marina Mattar. A executiva destacou o importante papel da indústria como forma de desenvolvimento social e
econômico. “Acredito que investir na indústria é a chave do sucesso para o desenvolvimento sustentável da
sociedade e da economia, uma vez que a indústria é geradora de empregos e renda, e não há melhor programa
social do que a geração de emprego”, afirmou Marina.
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A diretora da Abiquim, Marina Mattar; a diretora da Chapman Consulting, Sonia Chapman; e Gizelle Neves, da Nufarm

Para Gizelle Neves, da área de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Nufarm, a valoração dos negócios
está intimamente ligada à “sustentabilidade corporativa, uma vez que essa abordagem auxilia a criação de
valores de longo prazo, seguidos à risca por clientes e funcionários, o que acaba atingindo de maneira positiva
toda a sociedade”, explicou.
Encerrando a primeira parte, a diretora de Planejamento Estratégico da Chapman Consulting, Sonia Chapman,
contou sua experiência com os desafios para o desenvolvimento sustentável dentro das empresas, destacando
que “um ciclo de vida sustentável deve ser totalmente priorizado, sobretudo as etapas de descarte e reciclagem,
nas quais, ainda nos dias atuais, estão os maiores gaps do processo”, pontuou Sonia.
O segundo painel sobre Diversidade contou com a presença da diretora de Integração e Desenvolvimento de
Talentos da DSM, Márcia Drydsale; do gerente de produtos da Cargill, William Ramos; e da consultora da Verte
Consulting, Claudia Cavalcanti, como mediadora das discussões.
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A diretora da DSM, Márcia Drydsale; a consultora da Verte Consulting, Claudia Cavalcanti; e o gerente da Cargill, William Ramos

Márcia Drydsale discorreu sobre a importância da inclusão dos diversos grupos sociais e a valorização de suas
características no ambiente profissional. “É preciso ter curiosidade de aprender com os outros e sobre os
outros. Ao valorizar a perspectiva daquele que a priori possa parecer diferente, cria-se uma força de trabalho
que certamente fará a diferença”, afirmou Márcia.
William Ramos, por fim, trouxe o case de inclusão LGBTQIA+, realizado na Cargill, a fim de demonstrar a
relevância da humanização dentro dos ambientes corporativos. “Grupos diversos, que respeitam a
individualidade de cada membro e colaboram entre si são mais propensos a entregar soluções mais completas”,
concluiu William.
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A diretora da Abiquim, Marina Mattar, com os alumni e líderes da rede Enactus Brasil, Malena Araújo e Matias Vinicius Araujo Santos

Veja a cobertura que a Abiquim fez do evento, por meio de sua conta no Instagram, clicando aqui.
Para saber mais sobre a Enactus Brasil, clique aqui.

Seminário da CNI e do Sebrae apresentam casos de inovação na indústria
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) realizam, no dia 13 de agosto, a partir das 9 horas o “Seminário Casos de Inovação da Indústria”.
O evento, que será realizado no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP), na capital paulista, apresentará
os casos das empresas vencedoras e finalistas do Prêmio Nacional de Inovação divididos em cinco painéis:
bioeconomia, construção civil, equipamentos, bens de consumo e multisetoriais.
As vagas são limitadas e as inscrições para o seminário são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de agosto.
Clique aqui para acessar a programação e fazer sua inscrição.

Fórum Abinee TEC 2019 tem como tema
“A Transição Energética e a Digitalização do Setor Elétrico”

No próximo dia 23 de julho, às 9h, no auditório do São Paulo Expo, acontece o Fórum Abinee TEC 2019, cujo
tema é “A Transição Energética e a Digitalização do Setor Elétrico” e destacará os avanços da digitalização do
setor elétrico, que engloba Internet das Coisas, Indústria 4.0, segurança de redes, entre outros. O evento é
gratuito e será realizado no âmbito da 30ª edição da Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia
e Automação, que acontece entre 23 a 26 de julho de 2019.
Além do Pavilhão IPD Eletron, dos fóruns e painéis promovidos pelas principais associações dos setores da
Indústria e Energia, a FIEE Smart Future também será palco de Ilhas de Conhecimento Abinee TEC específicas
para quem busca conceitos e aplicações práticas. Profissionais e especialistas dividirão espaço em painéis sobre
“Automação e Manufatura Inteligente”, “Inovação e Novas Oportunidades de Negócios” e “Tecnologia e
Sustentabilidade”.
Clique aqui acesse a programação e faça sua inscrição.

Prevenção de Acidentes com Quedas de Altura
Elaborado pelo Instituto Trabalho e Vida, a segunda edição do Simpósio Internacional para Prevenção de
Acidentes com Quedas de Altura acontecerá nos próximos dias 19 e 20 de setembro, no auditório do SECONCI,
em São Paulo.
O evento chega a sua segunda edição, depois de ter reunido, em 2018, mais 260 profissionais de todo território
nacional com atuação na gestão de trabalhos em altura. Contando com seminários técnicos e cursos de
atualização em trabalhos em altura, o evento é voltado para engenheiros de segurança de trabalho;
profissionais da área da saúde, telecomunicações, construção civil, entre outros.
Para mais informações e ficha de inscrição, clique aqui.

Entre as propostas do setor químico para promover a retomada do
crescimento do setor, está a necessidade de reduzir estruturalmente os
custos do setor de energia, eliminando encargos setoriais e subsídios
cruzados, assim como políticas sociais custeadas pelos consumidores de

energia, além de acelerar a redução progressiva da Conta de
Desenvolvimento Energético, que é custeada pela indústria.
Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível

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

 Conselho Federal de Química (CFQ) – Balança comercial da indústria química sugere recuperação no
segundo semestre
 Now That’s Logistics – Gerenciamento de armazenamento e logística para a indústria química no
Brasil
 A Hora e a vez da Pequena Empresa (Simpi SP) – entrevista com o presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo, a partir de 10 minutos e 48 segundos
 Celulose online – Abiquim apoia compromisso firmado entre Cade e Petrobras
 Plásticos em Foco – Setor químico apoia compromisso firmado entre Cade e Petrobras
 Revista P&S – Setor químico tem recuperação em maio

 Meio Filtrante – Setor químico apoia compromisso firmado entre Cade e Petrobras
 Conselho Federal de Química (CFQ) – São Paulo recebe Momento Q em noite de celebração do futuro
da Química
 Jornal do Comércio – RS – Valor do Gás para a indústria é o mais caro desde 2012

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Evonik e Vland ampliam parceria
Clariant Masterbatches toma iniciativa para apoiar embalagens plásticas mais sustentáveis
Artecola Química e TAKA formam aliança de grande impacto para América

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM

DOM
7
14
21
28

SEG
1
8
15
22
29

Julho
TER QUA QUI SEX SÁB
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

DOM SEG
4
11
18
25

5
12
19
26

Agosto
TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

01 e 02 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável

07 - Segurança em laboratório

09 - Dia da Revolução Constitucionalista

08 - Introdução ao Sassmaq

19 – Formação de Auditores do Sistema de Gestão do
Atuação Responsável - Organismos Certificadores

13 e 14 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação
de Limpeza 2ª Edição

22 - Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias

14 - Legislação do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos - Porto Alegre

25 e 26 - Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Perigos de Produtos Químicos

15 - Plano de Atendimento a Emergências

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
25 e 26/07 – Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de Perigos de Produtos Químicos
07/08 – Segurança em Laboratório
08/08 – Introdução ao Sassmaq
13 e 14/08 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
14/08 – Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incluindo Módulo Específico para Transporte de
Resíduos e Nova Lei do Estado de Minas Gerais para o Atendimento Emergencial (Porto Alegre)

15/08 – Plano de Atendimento a Emergências
23/08 – Capacitação em Petroquímica
10 e 11/09 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 23 a 29 de julho
23 de julho
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
25 de julho
10h00 – Comissão de Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE)

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

Expediente
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