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Encontro Anual da Indústria Química terá discussões sobre o cenário do País
Evento acontece na sexta-feira (7) na capital paulista
Foto: Divulgação/Abiquim

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim Marcos De Marchi e o economista Gesner Oliveira em reunião na Abiquim

O professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica Aplicados à Administração- PAE-EAESP/FGV
e sócio executivo da consultoria em negócios e serviços, GO Associados, Gesner Oliveira, será um dos palestrantes
do 23º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química, que será realizado no dia 7 de dezembro, no Hotel Unique,
na capital paulista. Oliveira fará a apresentação “Perspectivas para a Economia, Desafios e Oportunidades no
Brasil e Inserção no Ambiente Internacional com o Novo Governo”.
O cenário de matérias-primas no Brasil será explorado pelo sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de
Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, que fará a apresentação “Perspectivas de Suprimento de Óleo e Gás no Brasil
e o Futuro da Petroquímica”.

A programação do ENAIQ também tem confirmada a participação do professor e ex-diretor das áreas de Crédito,
Tecnologia da Informação e Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Carlos Alexandre da Costa, para a palestra de encerramento do evento.
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O economista Carlos Alexandre Da Costa

A Abiquim realizará no ENAIQ o lançamento da campanha “Desburocratize a Química”, que será feita pelo
presidente-executivo, Fernando Figueiredo; e do estudo “Um Outro Futuro é Possível”, com 73 propostas para
promover o crescimento da indústria química, que será apresentado pelo presidente do Conselho Diretor da
Associação, Marcos De Marchi. O desempenho do setor em 2018 será apresentado pelo vice-presidente do
Conselho Diretor da Abiquim, Fernando Musa, na abertura do evento.
Compromisso da Indústria Química com a sustentabilidade
O ENAIQ também será palco do lançamento do “Compromisso Voluntário com a Economia Circular dos Plásticos”,
que será feito pelo coordenador da Comissão Setorial das Resinas Termoplásticas (Coplast) da Abiquim, Edison
Terra. O compromisso assumido pelos produtores de resinas termoplásticas associados da Abiquim tem o objetivo
de promover e ampliar o alcance da economia circular nas embalagens termoplásticas, que demandará o esforço
conjunto dos diferentes elos da cadeia do plástico, governo e sociedade.
Durante o encontro, a Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) fará uma homenagem ao deputado João Paulo
Papa (PSDB/SP), que exerceu a presidência da Frente no último biênio e anunciará o seu presidente para o
próximo biênio.
A programação também terá o anúncio dos vencedores do 17º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia e uma
homenagem aos estudantes que receberam medalhas na International Chemistry Olympiad (50th IChO) e na 23ª
Olimpíada Iberoamericana de Química.

O 23º ENAIQ tem o patrocínio das empresas: BASF, Braskem, Cesari, Deten, Dow, Eastman, Elekeiroz, Granel
Química, Ingevity, Innova, Nitro Química, Nouryon, Oxiteno, Rhodia Solvay, Suatrans, Unigel, Unipar Carbocloro e
White Martins.
O Hotel Unique está localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 4700, na capital paulista. O 23º ENAIQ será
realizado a partir das 9 horas.
Clique aqui para acessar o hotsite do ENAIQ e fazer sua inscrição no evento.

Conselhão apresenta sugestões sobre competências federativas e
reformas política e tributária ao atual e ao próximo governo
Foto: Abiquim/Divulgação

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha; o Presidente Michel Temer; o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia;
o coordenador de transição Onyx Lorenzoni; e o secretário do CDES, Luiz Eduardo Rodrigues Alves

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, participou da última plenária do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) do governo do Presidente Michel Temer, realizada no dia 28 de
novembro, em Brasília.
A plenária teve como foco a apresentação dos resultados das comissões de trabalho que discutiram competências
federativas, reforma política e reforma tributária. As comissões de trabalho do segundo semestre produziram 67
propostas para rever as competências federativas concorrentes e propor reformas para os sistemas político e
tributário. As sugestões foram apresentadas aos membros do atual governo e ao coordenador de transição e
ministro extraordinário Onyx Lorenzoni.

Durante a reunião, foi ressaltado pelo Presidente Michel Temer que o trabalho de transição realizado entre o
atual governo e a próxima administração, representada por Lorenzoni. Já o coordenador de transição destacou a
importância do trabalho desenvolvido pelo CDES e que o próximo governo trabalhará para gerar um ambiente
seguro e com previsibilidade no Brasil.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 65 ações do governo foram geradas a partir de 39
recomendações do CDES, sendo que 76% delas já foram implementadas.
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O Presidente Michel Temer e o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, destacou que sua participação no CDES foi em
prol de medidas que resultem em aumento competitividade para a indústria química brasileira; elogiou as
propostas desenvolvidas pelo CDES em relação a comércio exterior, reformas tributária e trabalhista,
infraestrutura e redução da burocracia. De Marchi também reconheceu a atenção dada pelo governo às sugestões
apresentadas pelo grupo e espera a manutenção deste diálogo com o próximo governo.

Abiquim organiza evento conjunto com Governo Federal,
Frente Parlamentar da Química, Pacto Global da ONU e CNI na COP24

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), o
Pacto Global da ONU Rede Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Abiquim realizam evento
conjunto sobre “A Implantação da NDC Brasileira e o ODS 13 na Indústria: uma agenda de oportunidades contra
os impactos da mudança do clima”, no Espaço Brasil, da 24ª Conferência da Partes (COP 24), da ConvençãoQuadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que acontece entre os dias 3 e 24 de dezembro na cidade
polonesa de Katowice.
O evento será realizado no dia 10 de dezembro, às 13h (horário local), e o acesso ao evento é exclusivo aos
participantes da COP 24. A programação do seminário conta com a participação de líderes do Ministério do Meio
Ambiente e do Pacto Global da ONU; do líder do PPS na Câmara dos Deputados e coordenador da Frente
Parlamentar da Química, o deputado federal Alex Manente; e do presidente do Conselho de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da CNI, Marcelo Thomé da Silva Almeida, que participarão da cerimônia de abertura.
A programação ainda terá as apresentações: “Mudança do clima e indústria brasileira: iniciativas e
recomendações estratégicas para a implementação e financiamento da NDC (Contribuição Nacionalmente
Determinada) brasileira”, que será feita pelo gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi
Bomtempo; “Um outro futuro é possível: o papel do setor químico como a indústria das indústrias”, que será
realizada pela diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar; e a sessão de
“Debates e encerramento”, que será moderada pelo coordenador geral de Energia e Desenvolvimento
Sustentável do MDIC, Gustavo Saboia Fontenele e Silva.
A participação ativa da indústria na Conferência Mundial do Clima da ONU é de extrema importância, uma vez
que o setor industrial tem um papel chave nos esforços para o desenvolvimento sustentável, compartilhando essa
responsabilidade com o governo e a sociedade. O Acordo de Paris representa não só um desafio para todos os
atores, mas também uma oportunidade única par viabilizar uma economia de baixo carbono e, nesse sentido,
oferece grandes oportunidades para o Brasil, em especial para o setor químico, que além de já vir reduzindo
voluntariamente suas emissões há anos, é o grande criador de soluções para uma economia de baixo carbono
dado o seu importante papel de “indústria das indústrias” sendo um dos setores que mais investem em inovação.

Para mais detalhes sobre o seminário “A Implantação da NDC Brasileira e o ODS 13 na Indústria: uma agenda de
oportunidades contra os impactos da mudança do clima”, clique aqui.

Déficit em produtos químicos em 2018 deverá ser superior a US$ 29,1 bilhões
Setor químico já é um dos mais abertos da economia brasileira e advoga pela sustentabilidade de inserção
internacional via acordos comerciais com parceiros estratégicos

No acumulado do ano, até outubro, as importações de produtos químicos somaram US$ 35,8 bilhões e as
exportações chegaram a US$ 11,3 bilhões, respectivamente aumentos de 15,9% e de 0,5% na comparação com
igual período de 2017. Como resultado, o déficit na balança comercial de produtos químicos, entre janeiro e
outubro, somou US$ 24,5 bilhões, o que representa um crescimento de 24,7% em relação ao mesmo período do
ano passado e faz com que, até outubro, o indicador já seja superior ao observado em todo o ano de 2017 (de
US$ 23,4 bi).
Os intermediários para fertilizantes permaneceram, entre janeiro e outubro, como o principal item da pauta de
importações químicas, respondendo por 16,3% do total das importações em valor e por 58,7% das quantidades
importadas. Até outubro, as compras desses produtos somaram US$ 5,8 bilhões, registrando expansão de 11,4%
em relação ao valor importado em igual período de 2017.
De acordo com projeções da própria Abiquim, até o final do ano deverá ser registrado um déficit superior a US$
29,1 bilhões, maior registro histórico setorial, excetuados os anos de 2013 e 2014 (respectivamente US$ 32 bi e
US$ 31,2 bi). Até dezembro, as importações deverão totalizar US$ 43 bilhões, ao passo que as vendas externas
US$ 13,9 bilhões, aumentos respectivamente de 15,7% e de 1,7% em relação ao ano de 2017. Em termos de
volumes, por sua vez, deverão ser registradas movimentações de 43,2 milhões de toneladas importadas e de 14,1
milhões de toneladas exportadas, respectivamente aumento de 0,4% e redução de expressivos 14,9%, na mesma
comparação.
Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Naranjo, os resultados da balança comercial
retratam que o setor químico já é um dos mais abertos da economia brasileira. “Importações de US$ 43,0 bilhões
em 2018, que representarão praticamente 25% de tudo que o País tiver comprado do exterior no ano, a um nível
médio tarifário de 7% (média simples) e com alíquota efetiva de aproximadamente 3,5% (estimativas com uso de
regimes aduaneiros especiais e preferências comerciais), colocam o setor químico brasileiro entre os mais abertos
da economia nacional e totalmente em linha com as melhores práticas dos países da OCDE (Organização para a
cooperação e desenvolvimento econômico). Em que pese esse já expressivo nível de abertura comercial,
advogamos firmemente pela crescente e contínua integração econômica do Brasil ao mundo, de maneira

responsável e sustentável, por meio da célere conclusão dos acordos internacionais de comércio em negociação,
particularmente com União Europeia, EFTA, Canadá e México, e por meio de iniciativas voluntárias setoriais, como
o inédito pedido de redução do imposto de importação para 64 produtos sem fabricação nacional ou regional,
apresentados conjuntamente pelas associações da indústria química do bloco às autoridades do Mercosul em
idos de 2016, fruto de intenso diálogo entre os setores químicos da região e seus Governos. O que não se pode
aceitar é a eliminação indiscriminada de tarifas de produtos que contam com intensa fabricação no Brasil e nos
vizinhos do Mercosul, com ativos instalados da ordem de bilhões de dólares, gerando centenas de milhares de
empregos e atraindo tecnologia intensiva para a região”, destaca Denise.

Produção de químicos de uso industrial cai em 2018
Cenário atípico do 2º trimestre prejudica resultado acumulado do ano
A produção de químicos de uso industrial caiu 3,06% de janeiro a outubro de 2018, em relação ao mesmo período
do ano passado, indicam os dados preliminares da Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim. O
consumo aparente nacional (CAN), que mede a produção mais a importação menos a exportação, caiu 2% no
mesmo período de análise, o que indica uma queda na demanda nacional de produtos químicos.
Em relação às vendas realizadas no mercado interno, apesar do recuo verificado nos meses de setembro e
outubro, no acumulado do ano, o índice registra crescimento de 0,72%, mantendo o cenário de elevação da
parcela produzida em território nacional sobre a demanda, na comparação com o importado, beneficiado pela
volatilidade cambial e pelos preços no mercado internacional.
A média de utilização da capacidade instalada de janeiro a outubro foi de 77%, índice inferior ao do mesmo
período de 2017, quando a taxa de utilização foi de 79%. Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim,
Fátima Giovanna Coviello Ferreira, o ano foi marcado pela desaceleração da economia nos primeiros meses,
seguida da greve dos caminhoneiros, que prejudicou a movimentação de cargas em maio, com reflexos também
em junho.
Especificamente em outubro, na comparação com o mês anterior, o índice de produção subiu 3,08%, no entanto
se comparado com outubro do ano passado a queda na produção foi de 6,7%. Já as vendas internas tiveram recuo
de 5,05%, após terem caído 8,12% em setembro, acumulando retração de 12,8% nos dois meses. “Apesar de ainda
termos tido um crescimento de 0,72% nas vendas internas esse resultado poderia ter sido melhor, pois até
setembro o crescimento era de 1,8%, mas a menor atividade nos últimos dois meses de análise pode ser atribuída
às pausas realizadas em algumas unidades, à demanda desaquecida em relação aos dois meses anteriores e, em
menor proporção, também pelo número menor de dias úteis, especialmente em relação a agosto”, explica Fátima.

A diretora da Abiquim alerta que nos últimos 12 anos, os volumes de produção e de vendas são, na média, os
mesmos de 2007. “A conclusão é que infelizmente vivemos mais uma década perdida. A falta de competitividade
do produtor local, associada ao cenário econômico recessivo e de agravamento da crise política nacional nos
últimos três anos, trouxe fortes impactos ao setor. As expectativas caminham na direção de que o País retome a
trajetória de crescimento ainda neste ano e volte a exibir resultados mais robustos a partir do próximo ano, com
alguns analistas já projetando elevação de 3% para o PIB. A química tem forte correlação com o desempenho do
PIB. Mas a economia em recessão puxa mais intensamente a atividade do setor para baixo do que para cima nos
momentos de crescimento. A adoção de medidas adequadas e que deem previsibilidade de longo prazo são
essenciais para ajudar o País a voltar para a trajetória de crescimento sustentado”, afirma Fátima.

COFIP ABC recebe Abiquim em reunião do Conselho Comunitário Consultivo
Foto: Abiquim/Divulgação

O consultor da Abiquim, Carlos Barbeiro

O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC realiza todos os meses a reunião com os membros do seu
Conselho Comunitário Consultivo (CCC).
A última reunião do CCC, realizada no dia 29 de novembro na planta da Oxiteno, contou com a participação da
Abiquim, representada pelo consultor Carlos Barbeiro, que fez a apresentação “A indústria química e o meio
ambiente”, na qual explicou o trabalho desenvolvido pela Abiquim, por meio do Programa Atuação Responsável®
para aumentar a segurança de seus colaboradores e das comunidades do entorno e tornar a atividade industrial
cada vez mais sustentável, incluindo a adoção de medidas para reduzir as emissões.

Barbeiro também apresentou as emissões atmosféricas medidas pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) da região do Grande ABC. “Os parâmetros monitorados da qualidade do ar na região estão bem
abaixo dos valores-guia determinados pela Cetesb e que são mais rigorosos do que a legislação nacional
determinada pelo Conama”, explicou.
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O professor e químico da Cetesb, João Carlos Mucciacito

A reunião também teve a apresentação “Poluição Ambiental na Região do ABCD Paulista”, realizada pelo
professor da Fundação Santo André e químico da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb,
João Carlos Mucciacito. O professor explicou o trabalho desenvolvido pelo órgão e como são feitas as licenças
ambientais para as indústrias da região operarem. Mucciacito também contou sobre a história do polo
petroquímico, que iniciou sua operação em 1972 e as ações e tecnologias desenvolvidas para gerar menos
emissões na atmosfera e nos efluentes.

Gás-natural como fonte de energia para promover o crescimento no Brasil
Foto: Britcham/Divulgação

Participantes da mesa de debate “O Gás como combustível de transição no Brasil”

A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) realizou o seminário “O Gás como combustível
da transição no Brasil”, no dia 29 de novembro, no Centro de Convenções RB1, na capital carioca.
A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, foi uma das participantes da
mesa de debate “O Gás como combustível da transição no Brasil”, que debateu o papel do gás natural na transição
energética, considerando as transformações de cenário recentes como: reposicionamento do principal agente do
setor no Brasil, aumento da produção do pré-sal, aumento de disponibilidade de gás natural liquefeito (GNL) e a
economia de baixo carbono.
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A diretora da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira

A mesa-redonda foi moderada pela consultora Ieda Gomes e também teve a participação do secretário-adjunto
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, João José de Nora Souto; do gerente-geral de Logística de Gás e

Energia da Petrobras, Rafael Senna Santos Imbuzeiro; e do gerente de Desenvolvimento de Negócios da Shell,
Alexandre Cerqueira.
Fátima explicou em sua apresentação que além do gás natural ser o combustível da transição é um insumo que
gera oportunidades para a indústria química. “Ele pode ser usado pelo setor para fim energético e como matériaprima, situação em que são utilizados o metano e seus líquidos. Portanto o Pré-sal abre uma excelente
oportunidade para o Brasil diversificar sua indústria química e atrair investimentos, o que significa agregar valor
ao gás natural, que é um importante recurso do País. Para potencializar essas oportunidades é necessário manter
a qualidade do gás e que o insumo seja disponibilizado com constância”, afirmou.
A abertura do seminário foi feita pelo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone. O
encerramento da programação foi realizado pelo economista-chefe da BP, Spencer Dale, que abordou o cenário
de óleo e gás até 2040.

Transformadores e Produtores de matéria-prima se reúnem
para definir agenda positiva para aplicações de plástico no setor agro
Foto: Abiquim/Divulgação

Membros da Subcomissão de Plasticultura da Abiquim se reúnem com associados da Abiplast

A Subcomissão de Plasticultura da Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (COPLAST), reuniu-se com
fabricantes de masterbatchs e transformadores de filmes da Associação Brasileira da Indústria do Plástico
(ABIPLAST).

Durante a reunião, realizada no dia 27 de novembro, na sede da Abiquim, a coordenadora da Subcomissão Luciana
Panza Ballura, da Chemours, apresentou os objetivos do grupo, que tem como missão integrar e fortalecer os elos
da cadeia de plásticos para agricultura, com o apoio do vice-coordenador da Subcomissão Wagner Bordonco, da
Cabot, e da assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de León.
A realização da reunião visava identificar uma agenda positiva de trabalho na aplicação de plásticos na agricultura
para o desenvolvimento do mercado e uso correto dos materiais plásticos de forma a trazer benefícios à
agricultura do País.
Além de representantes da Abiquim e Abiplast, participaram da reunião representantes das empresas Basf,
Braskem, Cabot, Cromex e Chemours, que integram a Subcomissão de Plasticultura e as associadas da Abiplast: A
Schulman, Ampacet, Karina, Poliembalagens, Nortene e Sansuy.
Para mais informações sobre a Subcomissão de Plasticultura entre em contato com a assessora de Comissões
Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de León pelo endereço de e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.

ANTT realiza audiência pública sobre o
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU), do dia 22 de
novembro, a Audiência Pública n º 15/2018, que tem o objetivo de colher sugestões para a revisão da Resolução
ANTT nº 3.665, de maio de 2011, que atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
O período para o envio de contribuições vai até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 10 de janeiro de 2019. No
dia 13 de dezembro de 2018, das 14 às 18 horas, será realizada a sessão presencial da audiência no Auditório do
Edifício Sede da ANTT, localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul – SCES, lote 10 – trecho 03 – Projeto Orla Polo
8 – Brasília/DF.
A Abiquim fará contribuições para a revisão da Resolução e os associados que desejarem podem direcionar suas
contribuições para o assessor técnico da Abiquim, Rodrigo Falato, no e-mail rodrigo.falato@abiquim.org.br até às
12 horas do dia 10 de dezembro de 2018, para que as contribuições da indústria química sejam compiladas e
encaminhadas, reforçando a posição consolidada do setor.
Os associados que forem encaminhar suas sugestões à Abiquim podem seguir o modelo abaixo:

Art. / Item / Parágrafo

Sugestão de Alteração no

Motivação para sugestão /

... da Minuta

texto da minuta

Justificativa

Copiar texto da

Sugerir texto complementar,

Qual a justificativa para que as

minuta.

alteração ou exclusão.

alterações propostas sejam
aceitas.

Clique aqui para ter acesso aos documentos de abertura e técnicos da Audiência Pública.

Manual traz orientações técnicas para catadores e cooperativas de reciclagem
Foto: Plastivida/Divulgação

O Manual de Orientações para Cooperativas – Revalorização e Reciclagem de Poliestireno Expandido – EPS

A Plastivida, por meio de seu Comitê de EPS, lançou o “Manual de Orientações para Cooperativas – Revalorização
e Reciclagem de Poliestireno Expandido – EPS” para capacitar as Cooperativas de catadoras e catadores de
materiais recicláveis com informações técnicas básicas sobre o EPS, bem como sua reciclabilidade e condições
necessárias para viabilizar a sua comercialização e posterior reciclagem. O Manual tem o objetivo de orientar as
Cooperativas a identificar, separar, prensar e enfardar o EPS para reciclagem.
Segundo o coordenador do Comitê de EPS da Plastivida, Ivam Michaltchuk, iniciativas como esta contribuem para
fortalecer a reciclagem. “Hoje, o setor do plástico já possui a capacidade de reciclar grandes quantidades de EPS,
porém a participação da população no descarte correto dos resíduos na coleta seletiva e a contribuição das
cooperativas é essencial para que a taxa de reciclagem continue crescendo cada vez mais”, afirma o executivo.
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O presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, na Cooperativa Cooper Viva Bem durante o lançamento do Manual

No processo de reciclagem o EPS pode ser transformado em argamassa, decks de piscina, concreto leve, molduras
de quadros, rodapés, calçados, materiais de escritório, embalagens para a proteção de objetos, entre outros.
Segundo o presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, a atuação das Cooperativas nesse processo é de suma
importância. “A Cooperativa é um elo importante no processo de reciclagem de EPS e na transformação em novos
produtos. É um agente ambiental que contribui para o desenvolvimento sustentável de nossa sociedade”, afirma
Bahiense.
Clique aqui para fazer o download do “Manual de Orientações para Cooperativas – Revalorização e Reciclagem
de Poliestireno Expandido”.

Childhood Brasil realiza Encontro do Programa na Mão Certa

A Childhood Brasil realiza, no dia 11 de dezembro, a partir das 13 horas, o 12º Encontro Anual do Programa Na
Mão Certa. O encontro tem programado dois painéis: “A importância das parcerias e pesquisas na prevenção e

no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes” e “Práticas empresariais de prevenção e
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes”.
O encontro será realizado no Teatro Sesi, localizado na Avenida Paulista, nº 1313, na capital paulista. As vagas são
limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: encontroanual@namaocerta.org.br até o dia 5 de
dezembro. Na mensagem é necessário informar a empresa, nome do participante, seu cargo, e-mail e o telefone
com DDD.
A Abiquim é signatária e apoia o Programa Na Mão Certa, durante o ano realizou ações para promover o
programa: como a exibição do vídeo institucional do programa na sala “Logística Sustentável” realizada, no 15º
Congresso de Atuação Responsável, e a apresentação de representantes da Childhood Brasil na reunião conjunta
das Comissões Temáticas de Logística e Parceiros do Atuação Responsável®, realizada em julho. Para mais
informações sobre o apoio da Abiquim ao programa entre em contato com o assessor de Assuntos Técnicos da
Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br.

Um carro contém 17 kg de adesivos e pode ter mais 300 aplicações do produto,
que possuem composições variadas e essenciais para o bom funcionamento do
veículo. Os adesivos ajudam na adesão de peças do painel, câmeras e
computadores de bordo, para-brisas, faróis, vedação do motor, controle da
temperatura da bateria, entre outras funcionalidades.
Fonte: Henkel (empresa da Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes).

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

 DCI – Déficit na balança da indústria química soma US$ 24,5 bilhões
 IstoÉ – Setor de produtos químicos acumula déficit de US$ 24,5 bi na balança comercial
 O Povo – Setor de produtos químicos acumula déficit de US$ 24,5 bi na balança comercial
 Folha online – Déficit catalisado
 Exame – Paulo Guedes promete mais diálogo com a indústria
 Jornal do Brasil – Guedes promete mais diálogo com a indústria
 Estadão.com – Guedes promete mais diálogo com a indústria
 Mercado Marítimo – Pré-sal pode estimular setor químico a investir para reduzir importações
 Protec – Brasil vai abrir mercado para 64 produtos do setor químico
 Valor Econômico – Abertura comercial defendida por Guedes, terá “ensaio” em dezembro
 DCI – Pré-sal pode estimular setor químico a investir para reduzir importações
 El Cronista – Expectativas por Bolsonaro y Guedes elevan confianza de consumidores brasileños
 Datamark – Pré-sal pode estimular setor químico a investir para reduzir importações
 Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) – Abertura comercial proposta por Guedes
terá ensaio em dezembro
 O Sul – O Brasil vai abrir mercado para 64 produtos do setor químico
 Revista Plástico Sul – Abiquim e diversas associações entregam ao novo presidente da República carta
que explica os impactos da tabela do frete
 Revista Economia S/A – Abiquim e diversas associações entregam ao novo presidente da República
carta que explica os impactos da tabela do frete
 O Globo – Brasil vai abrir mercado para 64 produtos do setor químico
 Portal da Indústria – Setor produtivo entrega carta à equipe de transição com impactos do tabelamento
do frete para a economia

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Evonik oferece agente condicionante eco-friendly
Dow anuncia novo diretor Comercial para o negócio de Poliuretanos na América Latina
Solvay lança filamentos para impressão 3D de peças da área de saúde

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM

Dezembro
DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29
30 31

DOM SEG
6
13
20
27

7
14
21
28

Janeiro
TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15
16 17 18 19
22
23 24 25 26
29
30 31

07 - 23º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ)

01 a 04 - Recesso Abiquim

19 - Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as
dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores

25 - Aniversário de São Paulo

24 a 31 - Recesso

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
19/12 – Indicadores do Atuação Responsável: Esclarecendo as Dúvidas sobre o Preenchimento dos Indicadores

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 4 a 10 de dezembro:
04 de dezembro
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável®
05 de dezembro
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente
06 de dezembro
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio
14h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior

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

Expediente
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Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br
ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial).

