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Futuro Presidente da Frente Parlamentar da Química recebe executivos do setor
Foto: Abiquim/Divulgação

Hardi Schack (Braskem), Carlos Parente (Braskem), Marcelo Perracini (Solvay), Marina Mattar (Abiquim), Antônio Marcos Umbelino Lobo
(Umbelino Lobo), José Luiz de Almeida (Deten), Marcos De Marchi (Elekeiroz), deputado e futuro presidente da FPQuímica, Alex Manente,
Fernando Figueiredo (Abiquim), Manfredo Rubens (BASF) e Ciro Marino (Cristal)

O futuro presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Alex Manente (PPS/SP) recebeu,
no dia 5 de fevereiro, executivos da indústria química brasileira, na sede de seu partido, em Brasília. O encontro
teve como pauta a agenda de trabalho da FPQuímica em 2019, o desempenho do setor químico, os pleitos do
setor e o atual cenário político no poder executivo e legislativo.
Participaram do encontro com o futuro presidente da FPQuímica, deputado Alex Manente, o diretor presidente
da Elekeiroz e presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi; pela BASF participaram o
presidente para América do Sul, Manfredo Rubens, e o vice-presidente de Químicos, Produtos de Performance e
Sustentabilidade, Antonio Lacerda; pela Braskem, o diretor Global de Suprimentos, Hardi Schack, e o diretor de
Relações Institucionais, Carlos Parente; o sócio-diretor da Carbonor, Paulo França Cavalcanti; o presidente e
chairman da Cristal, Ciro Marino; o conselheiro administrativo da Deten, José Luis de Almeida; o diretor geral da

Eastman, Pedro Fortes; o diretor de Relações Institucionais da Innova, André Passos; o diretor de Relações
Governamentais da Solvay e conselheiro da Abiquim, Marcelo Perracini; e o presidente da Unigel, Roberto
Noronha.
Também participaram do encontro o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; a diretora de
Relações Institucionais e Sustentabilidade da associação e coordenadora-executiva da Frente Parlamentar
Química, Marina Mattar; e o sócio diretor da Umbelino Lobo Assessoria e Consultoria, Antônio Marcos
Umbelino Lobo.

Programa da ABIN para prevenir incidentes químicos, biológicos,
radiológicos ou nucleares terá colaboração da Abiquim
Foto: ABIN

Cerimônia de lançamento do Pangeia na sede da Abin

A Associação Brasileira de Inteligência Gabinete de Segurança Social (ABIN) realizou, no dia 6 de fevereiro, em
Brasília, a cerimônia de lançamento do Programa de Articulação Nacional entre Empresas, Governo e
Instituições Acadêmicas para a Prevenção e Mitigação do Risco de Eventos Químicos, Biológicos, Radiológicos e
Nucleares Selecionados (Pangeia).
O Pangeia, que foi criado para prevenir incidentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares (QBNR),
sistematizará as ações da ABIN com parceiros do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e outras instituições
estratégicas brasileiras, além de otimizar a Atividade de Inteligência contra a ameaça das armas de destruição
em massa e do uso ilegal de bens e tecnologias de uso civil ou militar.
A cerimônia contou com a presença de autoridades e profissionais das instituições parceiras da ABIN, que

atuarão na execução do programa. A Abiquim foi representada no evento por seu presidente-executivo,
Fernando Figueiredo, pela diretora de Assuntos Técnicos, Andrea Carla Barreto Cunha, o gerente de Inovação e
Assuntos Regulatórios Fernando Tibau e o gerente de Gestão Empresarial, Luiz Shizuo Harayashiki.
A Abiquim será uma das instituições que participará do desenvolvimento do Pangeia e após a cerimônia de
lançamento do programa os representantes da Abiquim se reuniram com o secretário de Desarmamento e
Tecnologias Sensíveis do Ministério de Relações Exteriores (MRE), Leonardo Cardote; com o membro do
Conselho Científico Consultivo da Organização para Proibição de Armas Químicas (OPAQ), Evandro Nogueira; e
representantes da ABIN, incluindo o diretor adjunto, Frank Márcio de Oliveira; a coordenadora-geral do
Departamento de Inteligência Estratégica, Marcela de Andrade Costa; e o coordenador de Tecnologias Sensíveis
e Biodefesa, Danilo Nery Coelho.
Durante a reunião, os representantes da Abiquim apresentaram o trabalho desenvolvido pela associação,
incluindo o Programa Atuação Responsável®, com foco na gestão de riscos, na segurança de processos, saúde e
segurança do trabalhador, no Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
(Sassmaq), proteção empresarial (Security), além do programa Pró-Química e o atendimento à emergência,
Apell (Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais).

Abiquim participa do Seminário RedIndústria da CNI
para debater pleitos do setor industrial para o Legislativo
Foto: Miguel Ângelo/CNI

Cerimônia de abertura do Seminário RedIndústria 2019

A Abiquim participou, nos dias 5 e 6 de fevereiro, do Seminário RedIndústria 2019, organizado pela

Confederação Nacional da Indústria (CNI) em sua sede, em Brasília. O evento reuniu representantes das 27
federações estaduais da indústria e de diversas associações setoriais para discutir os pleitos do setor industrial
brasileiro e que integrarão a Agenda Legislativa da Indústria 2019. O documento marca o posicionamento da
indústria sobre as principais matérias legislativas de interesse ao setor em tramitação no Congresso Nacional e
será lançado no fim de março.
Durante a cerimônia de abertura, o vice-presidente-executivo da CNI, Paulo Afonso Ferreira, explicou que as
reformas tributária e da Previdência Social devem receber atenção especial do Congresso Nacional para que o
novo governo possa recuperar o equilíbrio das contas públicas e retomar o crescimento da economia. “A rápida
implementação de reformas capazes de fazer frente a esses problemas, especialmente na questão fiscal, será
determinante para que o atual governo e a atual legislatura sejam bem-sucedidos”, disse Ferreira.
A Abiquim foi representada nas salas temáticas e na sessão plenária do evento pelos assessores de Relações
Institucionais e Sustentabilidade, Cynthia Zottarelli, Lidiane Soares e Pável Pereira; pelo assessor de Assuntos de
Comércio Exterior, Diego Hrycylo; e pela assessora Jurídica, Julia Christina de Souza.
Os representantes da Abiquim defenderam a inclusão de cerca de vinte pleitos prioritários para o setor químico
na Agenda Legislativa 2019 relacionados aos temas de logística, meio ambiente, sistema tributário, comércio
exterior, infraestrutura, defensivos agrícolas, plástico, EPS e outros. De maneira geral, os pleitos visam garantir a
disponibilidade a custos competitivos internacionalmente de matéria-prima e energia, além do apoio a diversas
matérias que viabilizam a redução do custo Brasil e o avanço tecnológico do País. A priorização de tais pleitos foi
resultado de ampla consulta aos colaboradores e associados membros das diversas comissões da entidade.

Comissão de Meio Ambiente discute zoneamento
ecológico-econômico no Estado de São Paulo
Foto: Abiquim/Divulgação

Comissão temática de Meio Ambiente debate zoneamento ecológico-econômico com
o coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Gil Scatena

A Comissão Temática de Meio Ambiente da Abiquim recebeu, no dia 7 de fevereiro, o Coordenador de
Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Gil Scatena, que apresentou
o plano de implantação do novo instrumento técnico de ordenamento territorial e zoneamento ecológicoeconômico para o Estado.
Segundo Scatena, o objetivo da secretaria é integrar os instrumentos de zoneamento já existentes. O novo
instrumento auxiliará no preenchimento de lacunas existentes, possibilitando convergência entre as diretrizes
estabelecidas pelos outros sistemas, resultando assim no desenvolvimento social, ambiental e econômico, de
forma sustentável, para todo o macro espaço.

Foto: Abiquim/Divulgação

Da esquerda para a direita: o Coordenador de Planejamento Ambiental, Gil Scatena; o gerente de Inovação e
Assuntos Regulatórios da Abiquim, Fernando Tibau e a gerente de projetos da Geo Brasili, Paula Escudeiro.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo (ZEE-SP) resulta de uma visão pactuada de
desenvolvimento da base territorial paulista, de ordem multitemática e integrada, da Coordenadoria de
Planejamento Ambiental (CPLA). Além da proposta de zoneamento por si, busca-se a construção de uma
plataforma que ofereça visibilidade de dados e aponte potencialidades territoriais, de ordens social, ambiental e
econômica.
“O principal objetivo de um ZEE é a organização das informações relevantes de uma forma transparente, a fim
de monitorar e controlar o processo de desenvolvimento territorial, o que resulta na possibilidade de tomadas
de decisões por parte dos investidores, sejam públicos ou privados”, explicou Scatena. Há, ainda hoje, um
amontado de dados que não são convergentes. A proposta deste zoneamento vai além de simples demarcações
territoriais, uma vez que compreende, em sua composição, políticas públicas, fóruns consultivos regionais,
comissões técnicas estaduais e mesas de diálogos com as comunidades locais.
“Para a Abiquim e toda a indústria química, a implantação de um instrumento como esse é de extrema
relevância, uma vez que possibilitará a visualização de um diagnóstico do cenário atual e a construção de um
prognóstico no médio e longo prazo”, afirmou Fernando Tibau, gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios da
Abiquim.

Cofip ABC tem nova presidência para o biênio 2019/2020

Foto: Cofip/Divulgação

O novo presidente do Cofip ABC, Luís Antônio Pazin

O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (Cofip ABC) conta desde 1° de janeiro com novo
Conselho de Administração para o biênio 2019/2020. O diretor industrial das Unidades de Químicos da Braskem
no Sudeste, Luís Antônio Pazin, assume a presidência do Comitê, no lugar de do gerente do Complexo Industrial

da Oxiteno em Mauá, Claudemir Peres, que permanecerá como diretor do Conselho.
Luís Antônio Pazin, tem 52 anos e é engenheiro químico formado pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 2006, o executivo
ingressou na Braskem, onde acumula experiências em diferentes posições e áreas de negócios, como na
diretoria industrial de Polipropileno (PP), gerência de Processos de Poliolefinas e gerência de Fábrica de
Polietileno (PE). Antes, Pazin atuou na Setal Lummus e na Rhodia.
O novo Conselho de Administração do Cofip ABC possui, ainda, como diretor o gerente industrial da Air Liquide,
Fernando Macchion, e os conselheiros Ivan Francisco Marques (Ultragaz), José Eduardo Borges (quantiQ),
Laudemir Sarzeda da Silva (Chevron Oronite), Luiz Cláudio Souza Lima (Vitopel), Marcelo Baptista
(Supergasbras), Márcio da Silva José (Aquapolo), Marco Antonio Molina (Ultragaz), Max Araújo (Cabot), Oscar
Devanei Fiorim de Abreu (Bandeirante Química), Reinaldo Marcondes (Liquigás) e Sérgio Oliveira Rocha
(AkzoNobel).
A principal meta para o biênio 2019/2020 do novo Conselho é estreitar o relacionamento entre a indústria e a
comunidade do entorno das empresas a partir de projetos estratégicos nas áreas de responsabilidade social e
de comunicação. “A sustentabilidade do Polo Petroquímico passa por uma relação mais profunda com a
comunidade vizinha”, afirma Luís Antônio Pazin, presidente do Cofip ABC.
O projeto de responsabilidade social tem como proposta contribuir para o desenvolvimento sustentável da
comunidade do entorno com atuação em educação ambiental, geração de renda e cidadania, influenciando
políticas públicas relacionadas à sustentabilidade. O maior conhecimento das indústrias pela comunidade, seus
processos de saúde, segurança e meio ambiente, sua contribuição para a geração de produtos que melhoram a
vida das pessoas e a geração de renda para os municípios é o desafio a ser alcançado por meio de uma
comunicação franca e transparente.
O foco de atuação do Cofip ABC é uma área de 8 km² em volta do complexo industrial, região que compreende
as cidades de Mauá, Santo André e São Paulo, onde coabitam as fábricas e cerca de 60 mil pessoas. Entre os
planos do comitê, estão a formação de redes colaborativas com outras instituições locais e o fomento de
iniciativas público-privadas com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do Polo Petroquímico.

Plástico Brasil 2019 amplia a participação de expositores internacionais
Foto: Abiquim/Divulgação

Plástico Brasil 2017

A Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, que acontece de 25 a 29 de março, no São
Paulo Expo, receberá 69 empresas expositoras internacionais de 13 países como Alemanha, Argentina, Áustria,
China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, México, Portugal, Suíça, Taiwan e Turquia, o que representa um
crescimento de 122% no número de expositores internacionais em relação à edição inaugural da mostra.
Para acomodar essas empresas a área de exposição destinada aos estrangeiros quase dobrou, o que reforça o
caráter internacional da feira.
Os visitantes da Plástico Brasil poderão estreitar o relacionamento e conhecer as novas soluções e tecnologias
destes fabricantes em estandes individuais dispostos ao longo da feira e também nos quatro pavilhões
internacionais: Alemanha, Áustria, Itália e China.
Confira abaixo os expositores dos pavilhões internacionais:
Alemanha – Hans Weber, Ascona, Herbold, Leonhard Breitenbach, Kautex Maschinenbau, Netzch e Beilomatik
Leuze;
Áustria – Erema, NGR, AWO, Hirsch, Starlinger, Senoplast, HTW, Blue Air e SML;
China – CMEC, Designer Precise Machinery, Jingye Machinery, Jwell Pipe Equipment, Lesun Screw, Plastic
Machinery Manufacture, Queensense Machine e Xuanhan Technology;
Itália – Amaplast/Macplas/Plast 2021, Bandera, Colines, Eletronic Systems, Helio Quartz, ICMA San Giorgio, IPM,
Itib Machinery, Maris, Omipa, Plastibow, Promixon e Tecnova;.

A Amaplast, Associação dos Fabricantes de Máquinas e Moldes para Plástico e Borracha da Itália, considera o
Brasil um importante e tradicional mercado para suas exportações. Prova disso é que 20 fabricantes de
máquinas italianas abriram operação no País para produção no local e passaram a oferecer ao mercado nacional
uma ampla gama de equipamentos, desde máquinas básicas até auxiliares. Parte destes fabricantes vai compor
o pavilhão da Itália na Plástico Brasil.
No pavilhão oficial da Áustria, patrocinado pela Câmara Econômica Federal Austríaca em parceria com o
escritório do Advantage Austria em São Paulo, nove empresas vão apresentar seus serviços e produtos de alta
qualidade.
Ao todo a segunda edição da Plástico Brasil vai reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais dos
segmentos de máquinas, equipamentos e acessórios, matérias-primas e resinas, moldes e porta moldes,
automação industrial e robótica, periféricos, entre outros produtos, serviços e soluções. São esperados mais de
45 mil visitantes, entre transformadores de plástico, compradores e demais profissionais das indústrias da
borracha, construção civil, alimentos e bebidas, automóveis e autopeças, perfumaria, higiene e limpeza, entre
outros.
O evento é uma iniciativa da Abimaq e da Abiquim com promoção e organização da Informa Exhibitions. Clique
aqui para fazer sua inscrição gratuita na Plástico Brasil 2019.

O ano de 1869 é considerado o ano da descoberta do Sistema Periódico,
pelo cientista russo Dmitri Mendeleev. O Ano Internacional da Tabela
Periódica também comemora seus 150 anos e é uma oportunidade para
refletir sobre sua história, o papel das mulheres na pesquisa científica, as
tendências e as perspectivas mundiais sobre a ciência para o
desenvolvimento sustentável, além dos impactos sociais e econômicos da
área.
Fonte: Unesco
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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

 Grupo de Diários América – Indústria de SP questiona aumento de 36% do gás
 TN Petróleo – Produção, vendas internas e demanda de químicos de uso industrial recuam em 2018
 O Globo – Indústria paulista tenta derrubar aumento de 36% no preço do gás
 Folha de S. Paulo – Indústria química sacode poeira
 Rádio Sepé – Brasil bate recorde na importação de químicos
 Gett Tecnologia – Importação de químicos bate recorde de volume em 2018
 Portal Centro-Oeste – Brasil bate recorde na importação de químicos
 Chemical Week – Brazil’s chemical trade deficit continues to grow, says Abiquim
 Brazil Modal – Déficit da balança de itens químicos cresce 22,6% e soma US$ 29,6 bi, diz Abiquim
 ICIS – Brazil’s comercial déficit on chemical products grew by 23% in 2018
 Cotripal – Brasil bate recorde na importação de químicos
 A Gazeta – Brasil bate recorde na importação de químicos
 Protec – Importação de químicos bate recorde de volume em 2018
 Confederação Nacional do Transporte – Produtos perigosos: um trabalho para profissionais
 Midia Rural – Brasil bate recorde na importação de químicos
 Casa Rural – Brasil bate recorde na importação de químicos

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Novo complexo de poliamida 12 da Evonik segue dentro do planejado
BASF e B2B Cosmetics anunciam parceria para sistema de personalização de produtos de cuidados pessoais
Croda: anuncia novos diretores para América Latina
Da Colheita na maior feira de produção e tecnologias para frutas do mundo
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4 a 6 - Recesso de Carnaval
28 e 29 - Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão
do Atuação Responsável

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
28 e 29/03 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável
04 e 05/04 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Organismos
certificadores

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 12 a 18 de fevereiro:
13 de fevereiro
14h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha

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