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Déficit em produtos químicos cresce 10,2% até agosto
e deverá somar mais de US$ 32 bi em 2019

Apesar do cenário econômico ainda estável, marcado pela recente forte alta cambial, e em meio
à guerra comercial entre Estados Unidos e China, que poderá colocar a economia mundial em
um cenário de estagnação, as importações de produtos químicos até o final do ano deverão ser
recorde e superiores a US$ 32 bilhões...(Leia aqui a matéria completa)

Indicadores do Programa Atuação Responsável
são apresentados no COFIP ABC
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP
ABC), realizou, no dia 11 de setembro, o “Seminário Práticas
Sustentáveis no Polo do Grande ABC”, na unidade da Braskem,
em Santo André. A Abiquim foi uma das apoiadoras desta terceira
edição do seminário... (Leia aqui a matéria completa)

Representantes do governo de São Paulo apresentam programas de
capacitação na Comissão de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas
A Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas da Abiquim recebe no dia 17 de
setembro, a partir das 11 horas, o coordenador de Empreendedorismo, Renda e Trabalho da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo de São Paulo, Ademar Bueno, e o representante da
subsecretaria de Trabalho e de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante da SDE, responsável
pela relação com as empresas no âmbito do programa Minha Chance, Luciano Máximo...(Leia aqui a
matéria completa)

Encontro Anual do Setor de Colas, Adesivos e
Selantes promove debates sobre perspectivas e
desempenho do setor
O evento, promovido pela Comissão Setorial de Colas, Adesivos e
Selantes da Abiquim, será realizado no dia 30 de setembro, com o
objetivo de promover discussões sobre a regulação do setor,
inovação e perspectivas para a economia e indústria nacional...(Leia
aqui a matéria completa)

Comissão de Estudos de Adesivos do ABNT/CB-010 publica três normas
revisadas
A Comissão de Estudo de Adesivos do CB-010 publicou três normas técnicas revisadas. No dia 27 de
agosto, foi publicada a ABNT NBR 9908:2019 - Adesivos - Adesivo de base elastomérica Determinação da força de adesão por cisalhamento; no dia 28, foram publicadas as normas ABNT
NBR 9278:2019 - Adesivos e selantes - Determinação do tempo de escoamento - Método do
fluxômetro de pressão; e a ABNT NBR 9684:2019 - Adesivos - Determinação do tempo em
aberto...(Leia aqui a matéria completa)

‘

Lançamento da Frente Parlamentar Mista de
Apoio aos Parques Tecnológicos
A Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa
Tecnológica e Inovação (Abipti) realiza, no dia 18 de setembro,
às 14 horas, o lançamento da Frente Parlamentar Mista de
Apoio aos Parques Tecnológicos, no auditório Freitas Nobre,
localizado no subsolo do Anexo IV da Câmara dos
Deputados...(Leia aqui a matéria completa)

Sem plano, não haverá gás para crescer*
Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, no dia 12 de setembro, o doutor em Ciências
Econômicas pela Universidade de Paris XIII, Mestre em Planejamento Energético pela COPPE e
Professor Adjunto da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo
Duque Dutra, faz uma reflexão sobre a importância do gás natural no futuro da matriz energética
brasileira.
(Clique aqui para ler o artigo no site do Valor Econômico)

Estudos mostram que um processo de compartilhamento de dados enviados às fazendas
públicas estaduais (algo que não acontece hoje) economizaria 96 horas/ano e impacto estimado
em R$ 6,7 milhões. Argentina, Chile, EUA e México já possibilitam que as informações fiscais
sejam realizadas de forma online, trazendo maior agilidade e facilidade ao processo.
*Fonte: site da campanha “Desburocratize a Química”
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