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Secretário Especial Carlos Alexandre da Costa enfatiza a necessidade
de diálogo com o setor produtivo e menor interferência do Estado
Foto: Abiquim/Divulgação

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o conselheiro Anibal do Vale, o secretário Carlos Alexandre da Costa,
o conselheiro José Luis Gonçalves de Almeida, e a diretora da Abiquim, Marina Mattar

O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos
Alexandre da Costa, recebeu o setor produtivo brasileiro em cerimônia realizada no dia 8 de janeiro no Palácio
do Itamaraty, em Brasília. Em seu discurso, o secretário afirmou que sua gestão vai ser embasada no diálogo
com o setor produtivo para aumentar o desenvolvimento econômico do País e que não serão discutidos temas
como subsídio, proteção e mais gastos públicos.
Na visão do secretário, o Estado precisa ser menor e interferir menos na economia, possibilitando que o setor
produtivo se desenvolva de forma mais próspera. A gestão da secretaria terá como foco: “aumentar a
produtividade brasileira, que infelizmente caiu nas últimas décadas. Gerar empregos. Fazer com que essa
tragédia social, com 26 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas ou subempregadas, seja resolvida de
uma vez por todas. E tornar a nossa economia mais competitiva. Livrar as nossas empresas das amarras e das
bolas de ferro que ainda dificultam a geração de valor em nosso País”, afirmou.

O secretário também explicou que é preciso eliminar as barreiras à competitividade do País e retomar a vocação
que o Brasil já teve como o da liderança e da inovação global.
Além de Carlos Alexandre da Costa, a estrutura da Sepec é composta pelo secretário Adjunto, Igor Calvet; o
secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade, César Mattos; o secretário de Desenvolvimento de
Infraestrutura, Diogo Mac Cord; o secretário de Políticas Públicas para o Emprego, Fernando de Holanda
Barbosa Filho; e o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, Caio Megale. O
secretário anunciou a permanência de Guto Ferreira na presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI); e a indicação do Coronel Alfredo Menezes, que terá a missão de reconstruir a Suframa
(Superintendência da Zona Franca de Manaus); a administradora Ângela Flores Furtado, para a presidência do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); e o professor Claudio Furtado que será o
presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
A Abiquim foi uma das entidades setoriais que participaram da cerimônia e foi representada pelos conselheiros
da associação Aníbal do Vale e José Luis Gonçalves de Almeida, por seu presidente-executivo, Fernando
Figueiredo, e pela diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marina Mattar.

Empresas devem fazer a declaração anual de uso dos recursos hídricos
Os usuários de recursos hídricos da União precisam preencher até 31 de janeiro a Declaração Anual de Uso de
Recursos Hídricos, conforme estipulado pela Resolução nº 603/2015 da Agência Nacional das Águas (ANA).
A declaração é importante à ANA conhecer o comportamento das demandas de água e verificar o cumprimento
dos limites de uso de acordo com a disponibilidade compatível em rios e reservatórios. Os usuários com o
cadastro atualizado têm a possibilidade de pagar menos em bacias com rios de domínio da União.
A declaração pode ser preenchida no Sistema Federal de Regulação de Uso. Clique aqui para acessar.
Em caso de dúvidas, os usuários podem ligar para o telefone 0800 725 2255 de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, ou enviar uma mensagem para o e-mail: daurh@ana.gov.br.

Comissão de Segurança de Processo lança Manual para a Elaboração e Reporte
de Indicadores Globalmente Harmonizados de Segurança de Processos
O Programa Atuação Responsável® (AR) tem como um de seus principais pilares a segurança dos processos

químicos, ênfase que levou ao desenvolvimento, ao longo de mais de trinta anos, de muitas estratégias
regionais de monitoramento e reporte do desempenho das empresas nesse quesito. O International Council of
Chemical Association (ICCA) solicitou ao Grupo de Liderança do Programa Atuação Responsável® (RCLG) a
elaboração de uma recomendação para o reporte globalmente harmonizado de desempenho em segurança de
processos e para esse trabalho foi criado o grupo de trabalho específico.
O trabalho finalizado em 2016 foi então enviado às diversas associações incluindo a Abiquim. A Comissão de
Segurança de Processo da entidade produziu em 2017 o Manual para a Elaboração e Reporte de Indicadores
Globalmente Harmonizados de Segurança de Processos. Ao longo do ano de 2018, foram ministrados
treinamentos para as empresas associadas com o objetivo de informar sobre os novos critérios de reporte dos
indicadores, esclarecendo dúvidas e disponibilizando para as empresas uma ferramenta para auxiliar a gestão
dos acidentes de processo de forma a minimizá-los.
A partir de 2019 as empresas já deverão apurar seus indicadores de Segurança de Processo baseados nesses
novos critérios uma vez que em 2020 esses dados já deverão ser informados à Abiquim para o reporte nos
Indicares de Desempenho do Atuação Responsável.
A Abiquim acredita que os critérios propostos de elaboração de reportes sobre eventos relacionados à
Segurança de Processos permitirão às indústrias químicas e petroquímicas a geração de reportes com base
global, fornecendo um roteiro seguro para que empresas, associações e regiões que ainda não realizam o
rastreamento e o reporte de seu desempenho em Segurança de Processos possam conhecer e usufruir os
benefícios decorrentes dessa prática.
O Manual para a Elaboração e Reporte de Indicadores Globalmente Harmonizados de Segurança de Processos
está

disponível

no

site

da

Abiquim

e

dúvidas

poderão

ser

esclarecidas

através

do

e-mail

yaskara.barrilli@abiquim.org.br.
Clique aqui para acessar o Manual.

Executivos da indústria química apresentam
propostas do estudo “Um outro futuro é possível”
Imagem: reprodução YouTube/Abiquim

A Abiquim e a consultoria Deloitte firmaram uma parceria para produzir o estudo “Um outro futuro é possível –
Perspectivas para o setor químico no Brasil”, que apresenta 73 propostas nas dimensões: matéria-prima,
logística, tecnologia, energia, comércio exterior e regulação, para reconquistar a competitividade da indústria
química no Brasil. No vídeo disponível no canal da Abiquim no YouTube executivos de grandes empresas do
setor explicam como as propostas do estudo podem alavancar o crescimento da indústria química nacional.
Clique aqui para assistir ao vídeo.
Clique aqui para fazer o download do estudo “Um outro futuro é possível – Perspectivas para o setor químico no
Brasil”.

Receita Federal lança vídeo sobre Declaração Única de Importação (Duimp)
A Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou vídeo sobre a Declaração Única de Importação (Duimp), documento
eletrônico, lançado em 1º de outubro de 2018, que possui informações de natureza aduaneira, administrativa,
comercial, financeira, fiscal e logística que caracterizam a operação de importação. A Duimp faz parte do novo
processo de importação, que contempla várias fases e projetos, sendo a Duimp uma das entregas. Nessa primeira
fase, participam empresas certificadas como Operador Econômico Autorizado (OEA), para cargas no modal marítimo,
com recolhimento integral dos tributos federais.
A Abiquim, por meio da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior, tem participado
ativamente das discussões para a elaboração do novo processo de importação junto ao Governo Brasileiro.

Segundo a RFB, o ganho esperado após a implementação completa do novo processo de importação é uma redução
dos prazos médios em cerca de 40% no tempo (de 17 para 10 dias).
Clique aqui para acessar o vídeo.

Justiça defere liminares contra multa do tabelamento do frete
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP)
tiveram concedida liminar a qual determina que não seja aplicada nenhuma sanção aos afiliados e às empresas
associadas em decorrência da Resolução 5.833/2018 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) qual
instituiu multas administrativas contra o contratante ou subcontratante do transporte e contra o próprio
transportador que não cumprirem a tabela do frete.
Segundo decisão do Juiz Federal da 9ª Vara/DF, Márcio de França Moreira, a conversão da Medida Provisória
832/2018 na Lei 13.703/2018 trouxe a introdução de novos requisitos inerentes ao tabelamento, razão pela qual a
Resolução 5.820/2018 da ANTT e por consequência suas reedições, entre elas a Resolução 5.833/2018, foram
revogadas por incompatibilidade em face da nova lei.
O Juiz da 9ª Vara/DF também entendeu que a decisão do Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5956 não obstrui a ação da FIESP e da CIESP, pois ela tem como causa pedir a edição da Lei 13.703/2018, que
trouxe novos requisitos para a edição da tabela mínima pela ANTT.
A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas (Abir), o Sindicato Nacional da
Indústria da Cerveja (Sindicerv), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) também tiveram
liminares deferidas para que seus associados não sofram sanções associadas em decorrência da Resolução
5.833/2018 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) também ingressou com um novo pedido de liminar contra a multa do tabelamento do frete.
Para mais informações sobre o tema podem ser obtidas com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Rodrigo
Falato, pelo e-mail rodrigo.falato@abiquim.org.br, ou com a assessora jurídica da entidade, Luiza Ribeiro, pelo e-mail:
luiza.ribeiro@abiquim.org.br.
Clique aqui para acessar a decisão do Juiz da 9ª Vara/DF.

Rio Grande do Sul firma parceria para a criação do
Polo Integrado de Química de Montenegro e Triunfo

O governo do Rio Grande do Sul assinou um protocolo de intenções para criar o Polo Integrado de Química de
Montenegro e Triunfo com as prefeituras das duas cidades, o Comitê de Fomento Industrial dos Municípios (Cofitm),
o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim) e o Comitê de Fomento Industrial do
Polo Petroquímico (COFIP), no dia 18 de dezembro de 2018.
O objetivo é fortalecer a indústria química por meio de união de recursos e esforços para dar visibilidade ao Polo
Integrado, diante da existência da infraestrutura que facilita a concentração de indústrias químicas em um mesmo
local e região. O setor químico já é o terceiro maior do Rio Grande do Sul com um faturamento de quase R$ 76
bilhões por ano e gera 59 mil empregos diretos, conforme dados da Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia (Sdcet).
A implantação de um polo químico regional vem sendo debatida desde 2017. A utilização do atual Distrito Industrial
de Montenegro é uma grande vantagem, pois o complexo tem uma área de 700 hectares com iluminação,
saneamento, vias pavimentadas e sistema de comunicação por fibra ótica.
Segundo o presidente do Sindiquim, Newton Mario Battastini, o objetivo é fazer com que as empresas que estejam
hoje em locais de difícil ampliação e também novos investidores do setor se instalem no local, onde terão toda a
infraestrutura para preservação do meio ambiente, desenvolvimento e segurança. “Se olharmos ao nosso redor, tudo
é química. Um país com química forte é um país com uma verdadeira soberania”, enfatizou.
O protocolo de intenções tem validade de quatro anos e será implantado a partir de projetos definidos em um plano
de ações elaborado pelo comitê executivo, formado por representantes indicados pelos participantes do acordo.
As empresas com interesse em se instalar no Polo Integrado de Química de Montenegro e Triunfo podem entrar em
contato com o presidente do Sindiquim, Newton Mario Battastini, pelo e-mail: sindiquim-rs@sindiquim.org.br.

Brasil recebe verba para proteger a Camada de Ozônio
O Brasil obteve a aprovação de mais de US$ 13 milhões para ações de proteção da camada de ozônio. A decisão
foi tomada na 82ª Reunião do Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de
Montreal (FML), realizada no Canadá, de 3 a 7 de dezembro.
O valor corresponde à terceira parcela do recurso aprovado para a implementação das ações e atividades
definidos na Etapa 2 do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (hidroclorofluorcarbonos), que prevê a
eliminação de 39,3% do consumo de HCFCs em 2020 e de 51,6%, em 2021. Em 2040, essas substâncias serão
totalmente banidas.
O Plano de Trabalho para o período 2018-2020, apresentado pela delegação brasileira, composta por

representantes dos ministérios do Meio Ambiente (MMA) e das Relações Exteriores (MRE) também foi
aprovado.
O Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) tem como foco os setores de manufatura de espumas de
poliuretano (PU), manufatura de equipamentos de refrigeração e ar condicionado e setor de serviços, voltado a
capacitações e treinamentos de técnicos sobre procedimentos de boas práticas que visam à mitigação de
vazamentos de fluidos frigoríficos. O objetivo é auxiliar os segmentos na transição e substituição dos HCFCs por
alternativas ambientalmente adequadas. O PBH já possibilitou eliminar 36,92% do consumo dessas substâncias
no País, bem acima dos 16,6% estipulados até 2019.
Os esforços mundiais para controlar e eliminar as substâncias que degradam o ozônio já vêm mostrando
resultados. Em novembro de 2018, o relatório “Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018” revelou que a
concentração de substâncias destruidoras do ozônio diminuiu na atmosfera, levando a uma recuperação da
camada desde a última avaliação, feita em 2014. Segundo o estudo, o ozônio estratosférico se recuperou a uma
taxa de 1% a 3% desde 2000 e, segundo projeções, a camada de ozônio do Hemisfério Norte e de latitude média
deve se recuperar completamente até 2030, seguida pelo Hemisfério Sul na década de 2050 e regiões polares
na década de 2060.
A Abiquim, por meio da Comissão Setorial de Poliuretanos, tem fornecido informações ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a substituição do
HCFC no Brasil. Em maio de 2017, a Abiquim promoveu em parceria com o MMA e o PNUD o Seminário sobre
Formulação para Espumas Rígidas de Poliuretano, realizado no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação dos
HCFCs. O evento, que aconteceu em São Paulo, debateu as alternativas para a substituição dos HCFCs na
fabricação de espumas de poliuretano.
Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Abiquim podem ser obtidas com
coordenadora-executiva, Carolina Ponce de León, pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.

A versatilidade do silicone permite moldar com precisão o formato de próteses
de dedos, mãos, braços, pernas e pés. Por ser quimicamente inerte, as próteses
de silicone têm baixo risco de rejeição, além de serem resistentes às bactérias
e fungos.

Fonte: Siliconews

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

✓ O Globo – Setor produtivo defende pacote de medidas para destravar crescimento econômico
✓ Polo de Cubatão (Cide) – The companies are committed to the communities of the Municipality
✓ Associação Brasileira de Supermercadistas (Abras) – Setor produtivo defende pacote de medidas para
destravar crescimento econômico
✓ SQ Química – Indicadores do setor químico melhoram na última década
✓ ES Brasil – Setor deixa a crise para trás e mostra grande força no Estado e no país
✓ Polo de Cubatão (Cide) – Empresas têm compromisso com as comunidades do Município
✓ Valor Econômico – Abertura unilateral ameaça emprego, diz Abiquim
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01 a 04 - Recesso Abiquim

25 - Aniversário de São Paulo

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 15 a 21 de janeiro:
15 de janeiro
10h00 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
17 de janeiro
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais

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