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MDIC institui Grupo de Trabalho para a Diversificação da Indústria Química
Grupo terá seis meses para debater ações que promovam o desenvolvimento do setor
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) instituiu o Grupo de Trabalho para a Diversificação da
Indústria Química (Gediq), por meio da Portaria nº 1.606-SEI, de 20 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial
da União (DOU).
A criação do Gediq pelo MDIC aponta o reconhecimento da importância da indústria química para a geração de renda,
emprego e inovação tecnológica e a necessidade de identificar e avaliar propostas para a diversificação do setor
químico nacional, com base no Estudo do Potencial de Diversificação da Indústria Química Brasileira, elaborado pelo
consórcio Bain & Company e Gas Energy e financiado pelo Fundo de Estruturação de Projetos (FEP) do BNDES.
A criação do grupo é pleiteada pela Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim há mais de dois anos e teve
como base políticas industriais já desenvolvidas em países como China, Índia e no Geiquim – Grupo Executivo da
Indústria Química, que gerou a criação do Polo Industrial de Camaçari e do Polo Petroquímico de Triunfo. O trabalho
do Gediq poderá resultar em novos investimentos no prazo de dois a três anos.
O Gediq será coordenado por representantes da Secretaria-Executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços e será integrado por representantes da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial
(SDCI/MDIC), o grupo também contará com membros da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC); da Secretaria
de Inovação e Novos Negócios (SIN/MDIC); e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Sendo que o
coordenador do Gediq poderá convidar representantes de outros órgãos públicos e de entidades públicas ou privadas
ligadas ao setor para colaborar com o desenvolvimento das atividades do Grupo.
Segundo o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, ainda na primeira reunião do grupo, que deverá
contar com a participação da Associação e da Confederação Nacional da Indústria – CNI, serão escolhidos os setores
que serão avaliados e as entidades que serão convidadas a participarem das discussões. “Devemos nos concentrar em
três ou quatro setores avaliados pelo estudo para termos resultados”, pensa Figueiredo.

As deliberações do Gediq deverão ser aprovadas pela maioria dos membros, cabendo ao coordenador o voto em caso
de empate. O Gediq terá o prazo de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria, para submeter o relatório
final à aprovação do MDIC, com propostas de ações para a diversificação da indústria química brasileira. O prazo para
apresentação do relatório final poderá ser prorrogado uma única vez, por até 90 dias.

Abiquim debate sobre soluções sustentáveis na indústria química em
Fórum no Rio Grande do Sul
O “Fórum de Sustentabilidade” reuniu representantes da indústria, varejo e especialistas em sustentabilidade para
debater sobre a importância da gestão e produção sustentável. Essa edição do Fórum fez parte da celebração de 70
anos da Artecola.
O Fórum contou com a participação do conselheiro da Abiquim e CEO da Artecola, Eduardo Kunst, da diretora de
Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, do CEO da Arezzo&CO, Alexandre Birman, da
sócia da MVM Technologies, Júlia Froeder, e do proprietário da CXavier Consultoria Empresarial, Clódis Xavier.
Foto: Artecola/Divulgação

O conselheiro da ABIQUIM e presidente executivo da Artecola, Eduardo Kunst

“Trabalhamos a Sustentabilidade há muito tempo, e agora estamos com a estratégia ainda mais alinhada a esse
princípio, buscando, entre outros resultados, o crescimento contínuo da participação de soluções sustentáveis em
nosso portfólio”, afirmou o conselheiro da Abiquim e presidente executivo da Artecola, Eduardo Kunst.
Foto: Artecola/Divulgação

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar

A diretora da Abiquim apresentou o setor químico como criador de soluções para o desenvolvimento sustentável, o
qual destacou ser um desafio compartilhado entre governo, setor privado e sociedade civil. Ainda explorou três
diferentes dimensões relacionadas ao desenvolvimento sustentável (i.e. local, territorial e global) fazendo uma análise
dos três pilares da sustentabilidade dentro de cada dimensão assim como o papel e as oportunidades para o setor
industrial. “Não há sustentabilidade sem competitividade”, conforme destaca Marina, “o desenvolvimento sustentável
deve ser visto pelo setor privado, governo e sociedade muito mais como uma oportunidade do que um desafio”.

Déficit em produtos químicos soma US$ 27 bilhões
em dozes meses, maior valor desde 2014
Forte alta cambial e turbulências na economia não inibem crescimento das importações,
de US$ 4,4 bi em agosto
As importações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 4,4 bilhões em agosto, aumento de expressivos 19,1%
em relação ao mesmo mês de 2017, fazendo com que o resultado seja o maior valor de importações para o mês desde
os anos de 2013 e de 2014, quando foram registrados os déficits recordes de respectivamente US$ 32 e US$ 31,2
bilhões. No acumulado do ano, as compras de produtos químicos do exterior totalizam US$ 27,6 bilhões, elevação de
14,7% frente ao mesmo período de 2017. O volume de importações, de 26,8 milhões de toneladas, aponta queda de
7,4%, apesar da recente retomada das aquisições de fertilizantes.
Com mais esse aumento nas importações, o déficit na balança comercial de produtos químicos, de janeiro a agosto,
chegou a US$ 18,7 bilhões, expressivo aumento de 23,2% em relação ao igual período de 2017. Nos últimos 12 meses
(setembro de 2017 a agosto deste ano), o déficit comercial atingiu a marca de US$ 27,0 bilhões, antecipando para
meados do ano o resultado esperado para o final de 2018, que, a depender do comportamento do mercado interno e
dos reflexos da guerra comercial entre os maiores players globais no setor químico, Estados Unidos e China, poderá ser
superior aos US$ 28,0 bilhões, alcançando o mesmo patamar do déficit em produtos químicos antes da crise econômica.

Em termos de quantidades físicas, as importações foram de 4,8 milhões de toneladas, desempenho fortemente
impactado pelas elevadas compras de fertilizantes e seus intermediários (praticamente 3 milhões de toneladas),
cravando o maior resultado observado para um único mês em toda a série histórica de acompanhamento da balança
comercial do setor, que remonta a 1989. Em relação ao mês imediatamente anterior, julho de 2018, foram registrados
aumentos de 10,6% em valor e de 17,2% em volume, nas importações. As exportações, por sua vez, alcançaram US$
8,9 bilhões, valor estável na comparação (aumento de 0,1%) com aquele registrado entre janeiro e agosto de 2017.
“Aquilo que se projetava para o final do ano [déficit de US$ 27 bi], se consumou já em agosto. A forte alta cambial e
algumas turbulências na economia não inibiram o crescimento das importações, de US$ 4,4 bi nesse mês. Estamos
acompanhando ‘com lupa’ os fluxos comerciais e é com muita preocupação que vemos a escalada das compras externas
de produtos químicos, que foram de US$ 2,8 bi em fevereiro para US$ 4,4 bilhões em agosto. O excedente disponível
no mercado internacional com a intensificação da guerra comercial entre as maiores economias representa uma
ameaça real à produção nacional e à atração de novos investimentos e, nesse sentido, o Governo precisa garantir o
funcionamento eficiente do sistema brasileiro de defesa comercial, intensificar o combate contra importações com
indícios de irregularidades fiscais e administrativas e elaborar imediatamente um mecanismo de controle de comércio
que impeça que o Brasil seja alvo de um surto de importações em condições predatórias decorrentes do atual
desequilíbrio internacional”, destaca a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Naranjo.

Representantes do Associate Programme da OPCW
participam de treinamentos com a Abiquim e empresas brasileiras
Foto: Abiquim /Divulgação

Luiz Shizuo Harayashiki (Abiquim), representante da Etiópia, Andualem Kenea, Fernando Tibau (Abiquim),
o representante de Gâmbia, Bai Bittaye, e Camila Hubner (Abiquim)

A Abiquim recebeu nos dias 18 e 19 de setembro os representantes da Etiópia, Andualem Kenea, e de Gâmbia, Bai
Bittaye, no Associate Programme da Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
O Associate Programme é um programa anual da OPCW destinado a participantes de países em desenvolvimento e
aqueles cujas economias estão em transição. É uma oportunidade para os especialistas destes países conhecerem sobre
as mais modernas práticas na indústria química e tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da
química nos Estados-Membros, com ênfase na segurança química.
Durante a visita à Abiquim, os participantes do programa foram recebidos pelos integrantes da Área Técnica, os
gerentes de Gestão Empresarial e de Inovação e Assuntos Regulatórios, respectivamente, Luiz Shizuo Harayashiki e
Fernando Tibau e pela assessora de Assuntos Regulatórios, Camila Hubner, que apresentaram o cenário do setor
químico brasileiro, o Programa Atuação Responsável, a Legislação de controle de substâncias químicas desenvolvida
no âmbito da Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ) e o Sistema Globalmente Harmonizado para
classificação e comunicação de perigos de produtos químicos. Os convidados internacionais também participaram de
treinamentos nas empresas Oxiteno e Suatrans.

Diálogo com a Comunidade: COFIC desenvolve
programa de incentivo à profissionalização
Programa “Construindo o Futuro” apresenta opções de carreiras aos estudantes
do entorno do Polo Industrial de Camaçari, na Bahia

Folder do Programa

A comissão de Comunicação e Responsabilidade Social do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – Cofic Polo,
representante de mais de 90 empresas do Polo Industrial de Camaçari (BA) – desenvolveu, em parceria com as
secretarias de Educação das cidades de Camaçari, Dias D’Ávila e Candeias, o programa “Construindo o Futuro”, uma
iniciativa destinada aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública, que consiste na apresentação de
palestras sobre as principais carreiras existentes nas empresas do Polo.
As palestras são ministradas por profissionais das próprias empresas, de diversas áreas, que exploram suas
experiências, além de oferecer aos alunos a oportunidade de melhor compreender a importância de cada profissão e
suas contribuições sociais, despertando o interesse pela indústria e auxiliando, concomitantemente, o fortalecimento
do vínculo e do diálogo das empresas do Polo Industrial com as comunidades do entorno.
Em voga desde 2011, o projeto já ofereceu mais de 100 palestras, alcançando mais 5.300 alunos. Somente neste ano,
16 palestras foram realizadas nas cidades de Camaçari e Dias D’Ávila. As escolas que quiserem aderir ao programa
poderão fazer suas inscrições contatando a secretaria de educação de seu município. Outras informações sobre o
programa podem ser obtidas com o departamento de Superintendência de Comunicação Social do COFIC pelo e-mail
comunicacao@coficpolo.com.br ou acessando o site: www.coficpolo.com.br.

Abiquim acompanha as negociações comerciais do
Mercosul com União Europeia e com Coreia do Sul
Foto: Abiquim/Divulgação

A diretora da Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo; Walter Tegani, da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau; Fabrizio
Sardelli Panzini, da CNI; Renato Cunha, da Sindaçucar Pernambuco; Carolina Telles Matos, da CNI e Rubens Medrano, da CNC

A diretora de Assuntos de Comércio Exterior e Administrativa da Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo, acompanhou in
loco as rodadas de negociação do Mercosul com a União Europeia e do Mercosul com a Coreia do Sul, ocorridas em
Montevidéu, entre os dias 10 e 14 de setembro.
Com relação à União Europeia, a rodada não apresentou grandes avanços desde a última, realizada, em julho, em
Bruxelas, tendo sido tratados temas como automotivo, transporte marítimo, acesso a mercado em outros produtos
não agrícolas, além de compras públicas e propriedade intelectual com ênfase em indicações geográficas. Referente às
negociações com os coreanos, essa primeira rodada foi marcada por troca de informações sobre a política comercial
dos países do Mercosul e da Coreia do Sul, sendo que as discussões ainda estão em fase preliminar. Alguns dos temas
discutidos foram bens, serviços, desenvolvimento sustentável, concorrência, propriedade intelectual e Medidas
Sanitárias e Fitossanitárias. A delegação empresarial brasileira aproveitou a oportunidade e realizou reuniões com
Câmara de Indústrias do Uruguai (CIU), com o Embaixador do Brasil junto ao Mercosul e ALADI e sobre economia e
política do Uruguai.
No dia 13 de setembro, se realizou Encontro com Negociadores-Chefes Mercosul-União Europeia. Os negociadores de
todas as partes seguem com seus trabalhos técnicos e ainda não foram marcadas datas para as próximas rodadas de
negociações entre o Mercosul e os dois outros parceiros comerciais.

MDIC cria Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), publicou no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº
1.586-SEI, de 17 de setembro de 2018, que institui o Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono, com o objetivo de
promover a articulação dos órgãos e entidades, públicas e privadas, para implementar, monitorar e revisar políticas
públicas, iniciativas e projetos que estimulem a transição para a Indústria de Baixo Carbono no Brasil. A Abiquim
participou do processo de criação do Comitê.
As ações e as propostas do Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono deverão ser harmonizadas com as políticas
públicas de desenvolvimento industrial e comércio exterior e com as orientações do Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima. O Comitê Técnico elaborará o Relatório Anual de Atividades a ser encaminhado ao Comitê
Interministerial sobre Mudança do Clima.
O Comitê Técnico é coordenado pelo MDIC e conta com a participação de diversas entidades setoriais entre elas a
Abiquim, que é representada pela diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marina Mattar, e tem como
suplente a assessora de Relações Institucionais, Cynthia Zottarelli.
Clique aqui para ler a Portaria nº 1.586-SEI, de 17 de setembro de 2018.

Seminário gratuito do MMA discute o anteprojeto de lei para
a regulação de substâncias químicas
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) realiza, no dia 17 de outubro, o “Seminário sobre o Fortalecimento Institucional
para o Gerenciamento Adequado de Substâncias Químicas no Brasil”. No evento serão discutidos o anteprojeto de lei
sobre o inventário, a avaliação e o controle de substâncias químicas, o programa para o fortalecimento da capacidade
dos países em gestão ambientalmente adequada desses materiais, as estratégias e iniciativas para o fortalecimento
institucional em preparação para a implementação do Anteprojeto de Lei de substâncias químicas, as tendências em
gestão desses materiais nas regiões da África e Ásia e as iniciativas para o estabelecimento de um marco regulatório
para a gestão de substâncias químicas na Argentina.
O seminário é gratuito e será realizado das 9h às 17h30, no auditório da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS), no Setor de Embaixadas Norte, em Brasília.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

Diretor-Geral da OMC fala sobre o futuro do comércio internacional
no Prêmio Rio Export/FIRJAN
Foto: Abiquim/Divulgação

Eder da Silva e Denise Mazzaro Naranjo (Abiquim); e Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC

Em 19 de setembro, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) recebeu o diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), o embaixador Roberto Azevedo, que palestrou sobre os principais desafios e
oportunidades do futuro do comércio internacional no contexto da recente escalada de tensões comerciais entre as
principais potências econômicas mundiais.

Na ocasião, tratou de como o multilateralismo pode ser uma plataforma de aproximação entre países desenvolvidos e
os emergentes e de que reformas no sistema multilateral de comércio são indispensáveis para promover mais diálogo
e entendimentos que se materializem em acordos em áreas como comércio eletrônico, pequenas e médias empresas,
facilitação de investimentos, empoderamento econômico das mulheres, novas disciplinas que passaram a integrar a
moderna pauta de negociações internacionais, sem perder de vista a integração comercial e redução de barreiras
tarifárias e não-tarifárias para o avanço do comércio global.
A diretora de Assuntos de Comércio Exterior e Administrativa e o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim,
Denise Naranjo e Eder da Silva, assistiram à palestra e puderam tratar com o Embaixador Roberto Azevedo da realidade
do setor químico brasileiro e das iniciativas do International Council of Chemical Associations (ICCA) em nível
multilateral.
Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente da Firjan Caxias e Região, Claudio Lopes Alves, entregou o prêmio para o dir. Comercial da Arlanxeo, Sergio Botafogo
Gonçalves; e o presidente da Firjan Leste, Luiz Cesio Caetano Alves, premiou o ger. de produção da Ingredion, José Vicente Aguiar

Após a palestra, foi entregue o Prêmio Rio Export, reconhecimento ao desempenho e estímulo e valorização das
indústrias exportadoras. As empresas associadas à Abiquim, Arlanxeo e Ingredion receberam, respectivamente os
prêmios nas categorias Destaque Exportação da Firjan Caxias e Região e Firjan Leste Fluminense.

Estão abertas as inscrições para a IUPAC 2019
A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) celebra no próximo ano seu 100º aniversário com a realização
da 50ª Assembleia Geral e a 47º Congresso Mundial de Química no Palácio dos Congressos, em Paris, que acontece de
5 a 12 de julho de 2019.
O tema do congresso será “Frontiers in Chemistry – Let’s Create our Future: 100 Years with IUPAC”. Além de reconhecer
os sucessos dos primeiros cem anos da IUPAC, seu objetivo não é limitar-se ao passado, mas olhar para o futuro dessa

comunidade internacional de químicos que podem continuar a contribuir agora e no futuro para atender às
necessidades do mundo por meio da pesquisa química.
Entre os participantes está o professor e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP Adriano
Andricopulo, como membro do International Advisory Board do evento, único representante da América Latina e que
vai dividir responsabilidades com grandes nomes da ciência mundial, entre eles cinco laureados com o Prêmio Nobel
da Química: Yuan T. Lee (1986), Ryoji Noyori (2001), Kurt Wütrich (2002), Gerhard Ertl (2007) e Dan Shechtman (2011).
As inscrições para o evento estão abertas e a submissão de trabalhos se inicia em outubro, as datas serão anunciadas
brevemente.
Clique aqui para acessar o site da IUPAC 2019.

Anvisa tem novo diretor-presidente
Foto: Anvisa/Divulgação

O novo presidente da Anvisa, William Dib

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - tem um novo diretor-presidente: o médico, ex-prefeito de São
Bernardo do Campo/SP e ex-deputado federal William Dib, que ocupava a função de diretor da agência. Dib foi
nomeado para o cargo pelo Presidente Michel Temer, no dia 21 de setembro e seu mandato terá validade de três anos
a partir da data de nomeação.
Foto: Abiquim/Divulgação

O novo presidente da Anvisa, William Dib, participou de reunião da Comissão de Químicos para o Agronegócio, em 10 de agosto

O novo presidente da Anvisa participou recentemente da reunião Comissão de Químicos para o Agronegócio da
Abiquim, no dia 10 de agosto.

India Chem acontece no início de outubro
O Departamento de Químicos de Petroquímicos, submetido ao Ministério de Químicos e Fertilizantes da Índia, o
governo indiano em associação com a Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia, realizam a 10ª edição do
India Chem, um dos maiores eventos da indústria química e petroquímica da Ásia, que será realizado de 4 a 6 de
outubro de 2018 no Bombay Exhibition Centre, em Mumbai.
O evento contará com uma exposição com empresas globais e uma conferência com palestrantes internacionais. A
última edição do evento contou com 282 expositores, 146 participantes internacionais de 23 países e recebeu mais de
16 mil participantes.
A India Chem 2018 também apresentará políticas para promover o desenvolvimento sustentável e promoverá um
ambiente para novos negócios. Para mais informações sobre o evento visite o site oficial http://www.indiachem.in/.

CNI lança Manual sobre Acordos de Compras Governamentais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou o Manual sobre Acordos de Compras Governamentais, que tem o
objetivo de ampliar o conhecimento dos acordos comerciais de compras públicas e que deverão entrar em vigor. Além
de trazer informações sobre como participar de licitações no exterior, o manual indica quais as entidades, bens,
serviços, obras públicas, patamares e exceções fazem parte nos acordos já celebrados pelo Brasil com o Chile, Mercosul
e Peru.
Segundo consulta realizada pela CNI com os membros da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), do qual a Abiquim faz
parte, o setor empresarial tem muito interesse, mas baixo conhecimento sobre os acordos comerciais em compras
governamentais. As compras públicas movimentam em média 12% do PIB dos países, o que coloca as entidades estatais
entre os principais consumidores no comércio internacional.
O Manual sobre Acordos de Compras Governamentais está disponível para download no site da CNI. Os associados da
Abiquim que desejarem ter mais informações sobre o documento podem entrar em contato com o gerente de
Negociações Internacionais da CNI, Fabrizio Panzini, pelo e-mail: fpanzini@cni.com.br ou pelo telefone: 61 3317-8987.
Clique aqui para fazer o download do manual.

O silicone oferece inúmeras possibilidades de uso e é um dos materiais que mais
utilizados na engenharia civil e na arquitetura. Por poder ser produzido nas
formas sólida, líquida e celular (esponja), ele é capaz de retardar o fogo, emite
pouquíssima fumaça, tem baixa ou nula reação quando entra em contato com
outros compostos químicos, além de ser resistente a temperaturas que vão
desde -60ºC até 300ºC.
Fonte: Siliconews
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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

✓ Valor Econômico – Grupo planeja ampliar negócios do setor químico
✓ Folha online – Os desreguladores hormonais presentes em plásticos e cosméticos e que foram
encontrados em crianças brasileiras
✓ R7 – Os desreguladores hormonais presentes em plásticos e cosméticos e que foram encontrados em
crianças brasileiras
✓ UOL – Os desreguladores hormonais presentes em plásticos e cosméticos e que foram encontrados em
crianças brasileiras
✓ BBC – Os desreguladores hormonais presentes em plásticos e cosméticos e que foram encontrados em
crianças brasileiras

✓ IstoÉ Dinheiro – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Portal do Holanda – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Brazil Modal – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Jornal de Brasília – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Tarobá News – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Tribuna do Interior – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ SBT interior – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Repórter Diário – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Clic RBS – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Sociedade Brasileira de Química (SBQ) – Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia 2018 – Inscrições Abertas
✓ IstoÉ – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Diário do Grande ABC – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ O Povo – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Diário dos Campos – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Jornal do Oeste – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ A Tarde – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Estado de Minas – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ A Crítica – Importações de produtos químicos crescem 19,1% em um ano, diz Abiquim
✓ Assintecal – Artecola realiza Fórum de Sustentabilidade em comemoração aos 70 anos
✓ Repórter Diário – Construir coletivas é o desafio para o desenvolvimento sustentável, apontam
químicos
✓ Revista Tintas & Vernizes – Estão abertas as inscrições para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
✓ Design e funcionalidade fizeram da conservadora modular de maçã DaColheita finalista do Prêmio ABRE de
Embalagem
✓ Termotécnica direciona esforços no mercado internacional
✓ Dow destaca soluções inovadoras em sua 4ª participação na Rio Oil & Gas 2018
✓ Em Conferência do CETEA, COIM fala sobre importância da selagem para alimentos
✓ Eastman conquista certificação Cradle to Cradle Platinum na categoria Material de Saúde para oito
polímeros

✓ Alinhada com as principais tendências de mercado, Dow participa pela 4ª vez consecutiva da in-cosmetics
Latin America

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM
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03 a 04 - Auditor líder Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição
- São Paulo

02 e 03 - Auditor Líder Sassmaq Rodóviário 3ª Edição

07 - Independência do Brasil

03 e 04 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável

12 - Gerenciamento de Produto

12 - Nossa Senhora Aparecida

17 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos

16 - Novos Indicadores de Segurança de Processo/RJ

26 - Introdução ao Sassmaq

6
13
20
27

22 - Confiabilidade Humana aplicada a Segurança de
Processo
23 e 24 - Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de
Perigos de Produtos Químicos

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
26/09 – Introdução ao Sassmaq
16/10 – Novos Indicadores de Segurança de Processo/RJ
22/10 – Confiabilidade Humana aplicada a Segurança de Processo
23 e 24/10 – Classificação e comunicação (rotulagem FISPQ) de Perigos de Produtos Químicos
19/12 – Indicadores do Atuação Responsável: Esclarecendo as Dúvidas sobre o Preenchimento dos Indicadores

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 26 de setembro a 1 de outubro:
26 de setembro
09h00 – Comissão Temática de Economia
27 de setembro
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
14h00 – Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água
28 de setembro

10h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais
01 de outubro
14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)

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

Expediente
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