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Abiquim participa de debate sobre o futuro do País com lideranças
políticas e empresariais em evento da Financial Times e Revista Voto
Foto: Revista Voto

O vice-presidente da República general Hamilton Mourão participou da abertura do evento

O Seminário de Abertura do Ano 2019, promovido pelo Grupo Voto em parceria com o jornal Financial Times
reuniu, no dia 13 de fevereiro, líderes políticos e empresariais para debater propostas sobre a agenda de ações
e reformas necessárias no País.
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participou da cerimônia de abertura e ressaltou que
o novo governo reflete o sentimento de mudança da sociedade brasileira. Segundo Mourão, o desafio é romper
o círculo de imobilismo, seja econômico, político ou de valores. “Nós vamos buscar a solução dos problemas que
afligem o País. Reduzir os gargalos e a regulamentação, dar mais liberdade para empreender, oferecer um
ambiente de negócios estável para que investimentos cheguem ao nosso País”, pontuou. O vice-presidente
também enfatizou que o apoio do Congresso às reformas encaminhadas pelo Planalto será uma forma do
Legislativo “recuperar a credibilidade perante a população”.
A programação do seminário ainda teve os painéis: “Desafios e Perspectivas sobre a Agenda do Congresso

Brasileiro para 2019”, “Privatizações, Empresas Estatais e Modernização do Estado Brasileiro”, “Prioridades
Fiscais e Realidade Política na Construção de um Brasil Vencedor”, “Como Modernizar o Estado Brasileiro e Abrir
a Economia Brasileira à Concorrência Internacional” e “O que os Executivos Brasileiros Esperam do Novo Brasil”.
Foto: Revista Voto

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo (a direita),
no painel “Como modernizar o Estado Brasileiro e Abrir a Economia Brasileira”

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo,
participou do painel “Como modernizar o Estado Brasileiro e Abrir a Economia Brasileira”. Troyjo explicou que
há três elementos no projeto internacional do Planalto: abertura, conjuntura e estrutura. Citando tratativas
avançadas com Estados Unidos, União Europeia e Mercosul, provocou: “O grande acordo comercial do Brasil é
com ele mesmo. O Estado tem de sair da frente. O Brasil precisa parar de atrapalhar o Brasil”, disse.
Foto: Revista Voto

Andres Schipanio (Financial Times), Marina Mattar (Abiquim), Rafael Toríbio Nunes (Sanofi), Adiano Pires
(Centro Brasileiro de Infraestrutura) e Laércio Albuquerque (Cisco do Brasil)

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, participou do painel
“Prioridades Fiscais e Realidade Política na Construção de um Brasil Vencedor” e explicou que a redução do
Custo Brasil é um tema que traria benefício a todos os setores produtivos e deve ser uma ação urgente.
“Precisamos diminuir a burocracia para atrair investimentos”, afirmou. Também participaram do painel,
mediado pelo jornalista da Financial Times, Andres Schipanio, o diretor de Tributos da América Latina da Sanofi,
Rafael Toríbio Nunes; o mestre em Planejamento Estratégico e Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura,
Adriano Pires; o presidente da Cisco do Brasil, Laércio Albuquerque.
Foto: Revista Voto

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi responsável por encerrar o evento. O ministro se colocou
firmemente a favor da redução do Estado: “Não temos medo de dizer que o governo hoje tem 119 mil funções e
vai acabar com 20 mil”. Segundo o ministro, a nova gestão está quebrando uma série de paradigmas.
“Adotamos um modelo de governança pública com metas concretas para os primeiros cem dias, com revisões
de alcance”, expôs. Ao comentar sobre o pacote proposto pelo ministro da Justiça, sublinhou o pioneirismo: “O
Brasil será o primeiro País com alto controle anticorrupção, com um departamento dentro dos ministérios que
cuida dessa relação. É preciso mudar a cultura”.
Além dos já citados, o evento também contou com a participação de convidados como o ministro da Cidadania,
Osmar Terra, que participou do painel “Desafios e Perspectivas sobre a Agenda do Congresso Brasileiro para
2019” e ressaltou a urgência de se tratar da segurança pública e adiantou que o governo deve iniciar o maior
processo de formalização da história do Bolsa Família. E do secretário-geral da Secretaria de Desestatização do
Ministério da Economia, Salim Mattar, que participou do painel “Privatizações, Empresas Estatais e

Modernização do Estado Brasileiro” e expôs alguns dos planos do governo sobre o tema. “Estatais deficitárias
custam R$ 15 bilhões por ano e têm 70 mil funcionários. Com esse dinheiro, é possível construir creches e
comprar viaturas para polícia. Que escolha você faria?”, questionou. Mattar ainda confirmou a meta de vender
US$ 20 bilhões em estatais já em 2019. Embora Caixa e Banco do Brasil não estejam nessa lista, o secretário
revelou que os bancos ficarão “mais magrinhos”.

Ex-ministro Aldo Rebelo e líderes dos trabalhadores das indústrias químicas
e farmacêutica de SP visitam a Abiquim
Foto: Abiquim/Divulgação

Edson Dias Bicalho (Fequimfar), Sergio Luiz Leite (Fequimfar), Fernando Figueiredo (Abiquim), Marina Mattar (Abiquim),
o ex-ministro Aldo Rebelo, Herbert Passos Filho (Sindquim) e Celso Ricardo Pinho (Sindquim)

O ex-ministro de Relações Institucionais, dos Esportes, Defesa e Ciência e Tecnologia, e ex-secretário chefe de
Estado da Casa Civil de São Paulo, Aldo Rebelo, visitou a sede da Abiquim, no dia 15 de fevereiro.
Rebelo esteve acompanhado pelo presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado de São Paulo (Fequimfar), Sergio Luiz Leite; pelo 1º vice-presidente da Fequimfar e
também presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Fertilizantes, Farmacêuticas e de
Fertilizantes de Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Mongaguá e Itanhaém
(Sindquim), Herbert Passos Filho; pelo secretário-geral da Fequimfar, Edson Dias Bicalho e pelo diretor do
Sindquim, Celso Ricardo Pinho.
O ex-ministro e os representantes da Fequimfar foram recebidos pelo presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo, e pela diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Associação, Marina
Mattar, que debateram com os visitantes sobre a importância da indústria química para o desenvolvimento

econômico nacional e na geração de empregos.

Modelo regulatório brasileiro para gestão segura de substâncias químicas
é apresentado pela Abiquim em workshop da ABIPLA
Foto: Abipla/Divulgação

A diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla Cunha, e a assessora técnica, Camila Hubner Barcellos, (na mesa)
apresentaram o modelo regulatório para gestão segura de substâncias químicas

A Área Técnica da Abiquim, representada pela diretora de Assuntos Técnicos, Andrea Carla Cunha, e pela
assessora técnica, Camila Hubner Barcellos, realizou uma apresentação sobre o modelo regulatório brasileiro
para gestão segura de substâncias químicas, no Workshop da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos
de Limpeza e Afins (ABIPLA), realizado no dia 14 de fevereiro, na sede da Abipla, em São Paulo.
Foto: Abipla/Divulgação

A assessora técnica da Abiquim, Camila Hubner Barcellos

As representantes da Abiquim fizeram um histórico sobre a construção do modelo, incluindo as ações
desenvolvidas pela entidade ao longo dos anos e apresentaram o texto encaminhado à Casa Civil referente ao
anteprojeto de lei, que dispõe sobre o inventário, a avaliação de risco e o controle de substâncias químicas.
Após a apresentação, que teve como público cerca de 30 profissionais especialistas nas áreas de Saúde,
Segurança, Meio Ambiente, Regulatórios, Qualidade e Pesquisa e Desenvolvimento, foi aberta uma rodada de
perguntas, onde as representantes da Abiquim puderam esclarecer as principais dúvidas do setor de saneantes.
Mais informações sobre o modelo regulatório brasileiro para gestão segura de substâncias químicas podem ser
obtidas

com

a

assessora

técnica

da

Abiquim,

Camila

Hubner

Barcellos,

pelo

e-mail:

camila.barcellos@abiquim.org.br.

Evento global da IUPAC celebra a participação das mulheres na Química
Foto: Instituto de Química/UNESP Araraquara

As professoras do Instituto de Química da Unesp Araraquara: Vanderlan Bolzani e Dulce Helena Siqueira Silva; a professora da
Faculdade de Engenharia da Unesp Guaratinguetá, Ana Paula Rosifini Alves Claro e a diretora da Abiquim, Marina Mattar

A União Internacional para a Química Pura e Aplicada (IUPAC) realizou, no dia 12 de fevereiro, o café da manhã
“Empoderando Mulheres na Química”, em mais de 100 países, que contou com apresentações feitas por
químicas, debates e discussões sobre os entraves e as barreiras que as mulheres encontram em seu percurso na
carreira científica.
No Brasil, o evento foi realizado pelos Institutos de Química de nove universidades, entre elas: Universidade de
São Paulo (USP) Campus São Carlos, Universidade Estadual Paulista (Unesp) Campus de Araraquara,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal
de Alagoas (UFAL).
A professora Vanderlan Bolzani, (Unesp), primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) de
2008 a 2010, organizou o encontro em Araraquara, onde cerca de 80 pessoas participaram dos debates.
"Estamos otimistas com relação ao aumento da representatividade das mulheres na ciência brasileira", declara
Vanderlan.
Foto: Instituto de Química/UNESP Araraquara

A diretora da Abiquim, Marina Mattar, com as professoras que participaram do “Empoderando Mulheres na Química”

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, foi uma das convidadas do
evento realizado na Unesp de Araraquara representando o setor privado. Marina iniciou a sua fala destacando o
grande potencial da indústria química no Brasil, por ser um país com vocação natural para o setor e ser
abundante em petróleo, gás natural, biodiversidade e minerais. Marina também destacou que o Brasil é um dos
poucos países do mundo que possuem indústria forte, mercado crescente e rico em matérias-primas, o que
representa uma grande oportunidade de mercado de trabalho para as jovens estudantes de química. A diretora
da Abiquim também destacou que, nos últimos anos, as mulheres das novas gerações têm conquistado um
espaço cada vez maior em cargos gerenciais no Brasil e mencionou o recente estudo da McKinsey intitulado
“Delivering through diversity”. Esse estudo concluiu que, em 2014, empresas com executivas em suas equipes
eram 15% mais propensas a terem performance mais elevada e que, em 2018, empresas com mulheres na
liderança tinham 21% mais chance de desempenho financeiro acima da média. “A cada ano, temos conquistado
maior diversidade na liderança. Diversidade é muito positiva em qualquer ambiente. Devemos nos esforçar para
acelerar esse processo de diversificação das lideranças, incluindo lideranças femininas”, conclui a diretora da
Abiquim.
"Eventos como esse são muito importantes, pois o que deveria ser natural (a igualdade dos gêneros) ainda
precisa ser trabalhado insistentemente por todas nós e isso acontece inclusive em países muito mais
socialmente evoluídos que o nosso", afirma a professora Rossimiriam Freitas (UFMG), vice-presidente da SBQ e
organizadora do evento em Belo Horizonte, juntamente com as professoras Lucia Pinheiro, Ana Quadros e
Raquel Mambrini (vice secretária regional da SBQ).
Em Curitiba, a organização foi das professoras Elisa Orth (UFPR), Camila Silveira (UFPR) e a pós-doutoranda
Juliana Paula da Silva, que optaram pelo nome "Café da Manhã com as Químicas da UFPR: o (im)provável
empoderamento feminino". Um dos assuntos abordados foi a inserção da mulher no ambiente de pesquisa.

Dados mostram que, na média, metade das pessoas graduadas nas universidades brasileiras são mulheres – em
ciências exatas um pouco menos –, mas no topo da carreira ainda predominam os homens. As mulheres
representam cerca de 15% dos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências e 10% dos bolsistas
produtividade 1A (nível mais elevado das bolsas em pesquisa) em Química no CNPq. Outro tema tratado no
evento da UFPR foi como a maternidade influi na carreira da mulher – somente em 2017, a bolsista de pesquisa
passou a ter direito legal de licença maternidade. "Tivemos relatos de professoras que se tornaram mães em
diversos estágios da carreira, e essa troca de experiências foi muito importante", contou a professora Elisa.
Em Alagoas, cerca de 60 químicas e alguns químicos compareceram ao evento organizado pela professora Isis
Figueiredo (UFAL), secretária regional da SBQ. Foram feitas apresentações da professora Marília O.F. Goulart e
da professora Simoni Plentz Meneghetti, ambas da UFAL, e da doutoranda do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia (PPGB – UFAL), Maria Janaína de Oliveira.
O evento "Empoderando Mulheres na Química" foi realizado também em departamentos e institutos de
química nas cidades de Florianópolis, Juiz de Fora, Porto Alegre, e em Salvador, onde a Secretária Regional da
SBQ, Professora Eliane Silva, falou sobre as políticas da SBQ para as mulheres.

Relatório Estatístico Aquaviário da ANTAQ apresenta diagnóstico
da movimentação portuária do Brasil

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) lançou, no dia 12 de fevereiro, o Estatístico Aquaviário
de 2018, com os números da movimentação portuária do Brasil no ano passado. O documento foi apresentado
na cerimônia de comemoração dos 17 anos da agência, em Brasília.
Durante o evento, o diretor-geral da ANTAQ, Mario Povia, destacou as medidas adotadas nos últimos anos
voltadas para a desburocratização dos processos. O diretor Francisval Mendes ressaltou o trabalho da agência
para desburocratizar o setor e ampliar a atração de novos investimentos privados em infraestrutura portuária e
pontuou que pretende prosseguir com o trabalho de concessões dos portos e parcerias com o setor privado. Já
o diretor Adalberto Tokarski enfatizou os rendimentos econômicos que o setor trouxe nos últimos anos e
elogiou o Decreto 9.048/2017, como normativo para desburocratizar o setor portuário.
Segundo dados do Estatístico Aquaviário, a movimentação dos portos públicos e terminais privados cresceu
2,7%, em 2018, em comparação com o ano anterior, totalizando 1,117 bilhão de toneladas. De 2010 a 2018, o
crescimento da movimentação de cargas atingiu 33%. Considerando o perfil da carga, os granéis sólidos
representaram 64% da movimentação total das instalações portuárias brasileiras em 2018, com 712 milhões de

toneladas movimentadas. Já a movimentação de contêineres somou 112,8 milhões de toneladas, representando
crescimento de 4,8% em relação ao total movimentado desse tipo de carga em 2017, e 52% na comparação do
período 2010 a 2018.
No ranking de movimentação dos portos públicos, o Porto de Santos liderou as estatísticas de movimentação
com 107,5 milhões de toneladas, seguido do Porto de Itaguaí (RJ), com 56 milhões de toneladas, e do Porto de
Paranaguá (PR), com 48,5 milhões de toneladas. Rio Grande (RS), com 27,2 milhões de toneladas, e Suape (PE),
com 23,4 milhões de toneladas, completaram a lista dos cinco portos públicos de maior movimentação em
2018.
A expectativa da ANTAQ é que os portos e terminais do País irão movimentar 1,156 bilhão de toneladas de
cargas em 2019, representando crescimento de 3,5% em relação à movimentação do conjunto das instalações
portuárias brasileiras em 2018. A tendência de crescimento na movimentação de cargas no modal aquaviário
está de acordo com Agenda Estratégica de Logística da Abiquim, que propõe a migração do modal rodoviário
para o aquaviário para volumes superiores a 60 mil toneladas ao ano, para rotas entre portos e próximas a
costa, em distâncias marítimas superiores a 300 km e no caso da existência de modal de larga escala até o porto.
Clique aqui para acessar o Estatístico Aquaviário 2018 da ANTAQ.
Mais informações sobre a Agenda Estratégica de Logística da Abiquim podem ser obtidas com o assessor de
Assuntos Técnicos da Associação, Rodrigo Augusto Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br.

Anvisa lança ferramenta para facilitar o envio eletrônico de documentos
e cumprimento de exigências
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, desde 4 de fevereiro, as empresas já estão
aptas a enviar eletronicamente para a agência os documentos necessários para o atendimento de exigências
decorrentes de análises de petições. O Cumprimento Eletrônico de Exigência envolve processos da Gerência
Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS), da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária
(GGFIS), da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), da Gerência Geral de Registro e
Fiscalização de Produtos Fumígenos, Derivados ou não do Tabaco (GGTAB), da Gerência Geral de Alimentos
(GGALI) e da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes (GHCOS).
Segundo a agência, o objetivo da nova ferramenta é facilitar a realização do procedimento e dar mais agilidade
ao processo. Para enviar os documentos por meio do novo sistema, basta que o usuário faça login no Sistema de
Peticionamento Eletrônico e clique na opção “Cumprimento Eletrônico de Exigência”. Após estes passos, deverá
ser informado o número do expediente da Notificação de Exigência, para que o usuário seja direcionado para a

tela de carregamento de arquivos.
Após esse processo, o cumprimento de exigência será protocolado automaticamente e disponibilizado para
análise das áreas. Para evitar a documentação em duplicidade dentro de um mesmo processo, com o
encaminhamento da documentação pelo Cumprimento Eletrônico de Exigência, as empresas não precisam
protocolar o documento em papel.
Clique aqui para mais informações sobre as exigências técnicas.

Plástico Brasil tem 57% de aumento no credenciamento
Foto: Abiquim/Divulgação

Plástico Brasil 2017

A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, que acontece de 25 a 29 de março, no São Paulo
Expo, registra aumento de 57% na quantidade de solicitações de credenciamento dos visitantes profissionais, na
comparação com mesmo período da edição passada, em 2017.
A segunda edição da feira terá uma área de exposição 20% maior, com a chegada de 84 novas empresas
expositoras. Das 600 marcas presentes ao evento, parcela significativa é representada por 13 países: Alemanha,
Argentina, Áustria, China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, México, Portugal, Taiwan, Turquia e Suíça,
sendo que quatro deles – Alemanha, Áustria, China e Itália – participam com grupos de empresas reunidas em
seus respectivos pavilhões.

O prestígio da feira se confirma pelo apoio de mais de 60 entidades representativas que atuam em prol do setor
no Brasil e do exterior. Ao todo, são esperados mais de 45 mil visitantes profissionais, entre transformadores de
plástico, compradores e demais profissionais das indústrias da borracha, construção civil, alimentos e bebidas,
embalagens, automóveis e autopeças, perfumaria, higiene e limpeza, farmacêuticos, entre outros, que
vislumbram na Plástico Brasil a melhor oportunidade para modernizar suas plantas, ganhar competitividade e
competir num mercado em ascensão.
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.

Os adesivos deixam os carros mais silenciosos, pois entre as chapas de
metal do chassi é feita a aplicação de adesivo expansível à base de EVA ou
borracha, que também serve para vedar qualquer qualidade de ar, poeira e
água. Os adesivos também vedam e inibem a entrada de água na lente de
acrílico dos faróis, coladas à carcaça, evitando assim curtos-circuitos.
Fonte: Henkel (empresa que forma a Comissão Setorial de Colas, Adesivos e
Selantes).
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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

 Negócios em Movimento – Empresas do ABC marcam presença na feira Plástico Brasil
 Confederação Nacional do Ramo Químico – Déficit em produtos químicos avança 22,6% em 2018 e
totaliza US$ US$ 29,6 bilhões
 Jornal Tijucas – Produtora de fertilizante pode fechar fábrica em decorrência de alta do gás
 Folha de S. Paulo – Produtora de fertilizante pode fechar fábrica em decorrência de alta do gás
 SQQuímica – Abiquim emite nota sobre as metas do Governo Bolsonaro
 Monitor Digital – Gás industrial no Brasil custa três vezes mais que nos EUA
 Núcleo de Estudos Industriais Tecnológicos – Abiquim apoia programa da SBQ para fomentar talentos
da química entre estudantes carentes
 Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT no Estado de São Paulo – 2018 fecha com
recuo na atividade química, segundo Abiquim
 Bioagência – Indústria paulista tenta derrubar aumento de 36%% no preço do gás
 Associação Capixaba de Supermercados – Indústria paulista tenta derrubar aumento de 36% no preço
do gás
 Abras – Indústria paulista tenta derrubar aumento de 36% no preço do gás
 Lasergráfica – Produção, vendas internas e demanda de químicos de uso industrial recuam em 2018
 Fecombustíveis - Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes – Indústria de
SP questiona aumento de 36% do gás
 CargoNews – Produção, vendas internas e demanda de químicos de uso industrial recuam em 2018
 VipCeo – Produção, vendas internas e demanda de químicos de uso industrial recuam em 2018
 Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação – Abiquim apoia programa
da SBQ para fomentar talentos da química entre estudantes carentes
 Petronotícias – Déficit em produtos químicos no Brasil totalizou US$ 29,6 bilhões e avança 22,6%
 Aberje – Fequimfar e Abiquim discutem o desenvolvimento de um ambiente de trabalho produtivo e
criativo na indústria

Notícias das associadas

Press releases distribuídos pelas empresas
Evonik adquire a startup americana Structured Polymers
BASF apresenta novos materiais e ferramenta de simulação por computador na feira de calçados, em Milão
Ecolab lança novos produtos e tecnologias digitais para o segmento de Fast Food
Eastman demonstra compromisso em reduzir risco a pacientes na MD&M West
Dow abre inscrições de “Prêmio para Inovação em Embalagens 2019”
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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 19 a 25 de fevereiro:
19 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
13h30 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade
21 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
13h30 – Comissão Setorial de Silicones
14h00 – Comissão Setorial de Comércio Exterior

22 de fevereiro
09h00 – Comissão Setorial de Poliuretano

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