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Frente da Química é relançada no Congresso Nacional
Foto: Beto Nociti/Abiquim

Fernando Figueiredo (Abiquim), Marina Mattar (Abiquim), Marcos De Marchi (Abiquim), o secretário especial de Produtividade, Emprego
e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Da Costa; o presidente da FPQuímica, Alex Manente; o vice-presidente da
FPQuímica, Afonso Motta; 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador Político da FPQuímica na Câmara dos Deputados,
Marcos Pereira; o deputado estadual por São Paulo, Thiago Auricchio;
e o coordenador de Químicos para a Construção da FPQuímica, Alexis Fonteyne

Aconteceu no dia 3 de abril a Cerimônia de relançamento da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica). O
evento, que contou com a presença de parlamentares, representantes do Poder Executivo e do Setor Químico,
foi realizado no Congresso Nacional, em Brasília
Durante o evento o deputado Alex Manente (Cidadania-SP) assumiu oficialmente a presidência da Frente e
apresentou a Comissão Executiva para o próximo período. Em seu discurso de abertura Manente falou sobre a
necessidade de se estabelecer uma indústria forte e competitiva e lutar contra os altos custos com matériaprima, que acabam prejudicando os investimentos e reduzindo a geração de empregos. Além disso, o presidente
destacou a importante missão de gerar desenvolvimento sustentável para o nosso País e de fortalecer o setor

químico, e consequentemente, a economia nacional. “Precisamos de mais competitividade neste mundo
globalizado. E é para isso que vamos trabalhar", afirmou Manente.
O vice-presidente da FPQuímica na Câmara dos Deputados, deputado Afonso Motta (PDT/RS), destacou a
importância da Frente e do setor químico, uma indústria fundamental para a retomada do crescimento
econômico nacional. "A FPQuimica é a defesa da indústria nacional, da geração de emprego e renda. E ela vem
no momento em que temos tantos desafios, entre eles, o de gerar emprego e crescimento econômico”, afirmou
o deputado, em seu discurso.
Em seguida, o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador político da FPQuímica, deputado
Marcos Pereira (PRB/SP), afirmou em seu discurso: "vamos fazer o diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo para a desburocratização do setor e para que a indústria química gere mais competitividade, emprego
e renda", destacou o parlamentar. Pereira também ressaltou a necessidade da manutenção do Grupo de
Trabalho para a Diversificação da Indústria Química (Gediq), criado pelo antigo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), em setembro de 2018, e que contou com seu apoio. O deputado mencionou ainda o
importante trabalho do Ministério da Economia na criação das Mesas Executivas e incentivou a criação de uma
Mesa Executiva da Indústria Química, a qual poderia aproveitar o trabalho já iniciado pelo Gediq.
Posteriormente o secretário especial da Produtividade e Competitividade, do Ministério da Economia, Carlos
Alexandre da Costa, anunciou a criação da Mesa Executiva da indústria química, uma vez que concorda com a
importância do setor para a retomada da economia.
O deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO/SP), falou sobre a necessidade da desburocratização do setor. O
parlamentar, que assumiu a coordenação de químicos para a construção, ressaltou o importante papel da
Frente Parlamentar: "Vamos fazer com que este mercado esteja desburocratizado e competitivo, para gerar
emprego e renda para o Brasil”, afirmou.
O presidente da Frente Parlamentar da Química em São Paulo, o deputado estadual Thiago Auricchio (PR/SP)
afirmou durante o evento que: "como gestores públicos precisamos contribuir com essa área. É uma grande
honra e responsabilidade representar a Assembleia Legislativa de São Paulo nessa cerimônia”, comentou.
Segundo o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, "o setor químico é um dos segmentos que
mais contribuem para o desenvolvimento sustentável do planeta. A indústria química é a indústria das
indústrias. É ela que impulsiona todos os outros setores da economia”.
Durante o evento, Ministério da Economia anunciou medidas para aumentar competitividade do setor
A secretaria especial da Produtividade e Competitividade, do Ministério da Economia, confirmou a criação da
Mesa Executiva da Indústria Química, para executar medidas que viabilizem a retomada da competitividade do

setor. O anúncio foi feito pelo secretário especial Carlos Alexandre da Costa, que concordou com a necessidade
de ter um maior diálogo entre a indústria e o governo para promover o desenvolvimento industrial e a geração
de empregos e riquezas para o Brasil. As chamadas “Mesas Executivas” são canais de diálogo entre o governo e
o setor produtivo para identificar os maiores entraves burocráticos em cada área e construir soluções ágeis.
Além da Mesa Executiva da Indústria Química outras duas reivindicações pleiteadas pela Frente Parlamentar e
pela Abiquim, foram atendidas, como a simplificação do Processo Produtivos Básico (PPB) de 120 para 60 dias, e
a simplificação do e-social e do Bloco K (controle do estoque e ordens de produção destinado ao Fisco).
“Precisamos mudar para que não seja um peso a mais. Nosso objetivo é ajudar as empresas a cumprirem suas
obrigações”, declarou Carlos Alexandre da Costa.
Foto: Beto Nociti/Abiquim

O presidente da Frente Parlamentar da Química, deputado Alex Manente (Cidadania/SP)

Desburocratize a Química
O lançamento da Frente Parlamentar da Química marcou também a apresentação do Programa “Desburocratize a
Química”, da Abiquim. Levantamento da entidade identificou 64 questões burocráticas que afetam a competitividade
da indústria química em todo o país. Segundo cálculos do setor, R$ 1 bilhão por ano é perdido com entraves
burocráticos.
Presidente da FPQuímica, Alex Manente, afirmou que a agenda de desburocratização será uma das principais
bandeiras da Frente, assim como a luta por matéria-prima mais barata. “Poucas pessoas investem num País burocrata
como o Brasil, que consome recursos para os impostos e, inclusive, está submetido à corrupção por conta dessa
burocracia. Outra meta é lutar por uma redução no preço da matéria-prima, que mesmo sendo produzida em
território nacional, ainda é muito cara e inviabiliza investimentos em nosso País”, defendeu.
Cerca de 200 pessoas acompanharam a cerimônia, entre parlamentares, poder executivo e representantes do setor

químico. Entre os palestrantes também estiveram presentes os deputados Orlando Silva (PCdoB/SP); Daniel Almeida
(PCdoB/BA); Marcelo Calero (Cidadania/RJ); Daniel Coelho (Cidadania/PE); Eduardo Cury (PSDB/SP). Representando a
Abiquim, o presidente do Conselho Diretor, Marcos De Marchi; o presidente-executivo, Fernando Figueiredo e a
diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade e coordenadora-executiva da FPQuímica, Marina Mattar,
prestigiaram o evento, além de executivos do setor químico.

Campanha “Desburocratize a Química” aponta os entraves burocráticos
que prejudicam a competitividade e os investimentos no setor

O lançamento da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), também marou o início da campanha
“Desburocratize a Química”. Todos os anos, o setor químico brasileiro deixa de investir mais de R$ 1 bilhão, pois
este montante é gasto com entraves burocráticos impostos ao setor, prejudicando a competitividade.
Para colocar em prática o projeto a Abiquim realizou, ao longo dos últimos anos, um amplo estudo envolvendo
todos os seus associados (indústrias e empresas de todos os portes que fazem parte da cadeia produtiva da
química).
De acordo com o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, do total de 64 pontos identificados,
foram destacados 23 que podem ser facilmente resolvidos e tornariam os processos mais eficientes.
Foto: Beto Nociti/Abiquim

O deputado Alexi Fonteyne (NOVO/SP)

O deputado federal pelo partido NOVO/SP, Alexis Fonteyne, que tem como um dos principais pleitos do seu
mandato a desburocratização, será o responsável por liderar a campanha no Congresso Nacional. O deputado
Fonteyne assumiu a coordenação de Químicos para a Construção na FPQuímica.
Os 23 pleitos estão divididos nos temas: logística, jurídico e tributário, segurança, relações de trabalho (EaD) e
ambiental. Clique aqui para acessar o site oficial da campanha “Desburocratize a Química”.

Anuário da Indústria Química Brasileira traz os dados
de desempenho econômico do setor

O Anuário da Indústria Química Brasileira 2018, tradicional publicação sobre o desempenho setor químico,
contém as informações mais recentes sobre os principais indicadores apurados pela entidade, como dados de

produção, importação e exportação de um conjunto importante de produtos, resultados econômicos financeiros
do setor, valor adicionado pelo setor, índices de preços e de quantum; dados de importação e exportação por
grupo de produtos, as intenções de investimento; os gastos com pesquisa e desenvolvimento, inovação e
treinamento; além do número de empregados e o custo total da mão-de-obra.
Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, nos últimos dois
anos a Associação trabalhou ativamente e intensamente no desenvolvimento e aprimoramento de uma nova
ferramenta para elaboração dos estudos da área de Economia e Estatística. “Essa nova aplicação permitirá uma
integração de todos os sistemas de coleta de dados das empresas, possibilitando o fechamento e a divulgação
dos relatórios com mais agilidade, além de permitir em breve a divulgação de forma digitalizada. Como a
segurança e a confidencialidade das informações sempre foram uma preocupação da Abiquim, as empresas
acessarão seus dados mediante a inserção de senha e logins individuais”. Fátima também lembrou que a
divulgação do Anuário também cumpre com um papel fundamental da Abiquim que é o de suprir a sociedade
com informações da mais alta qualidade sobre o setor químico.
A aquisição do Anuário da Indústria Química Brasileira 2018 pode ser feita entrando em contato com o Centro
de Documentação da Abiquim (Cedoc), pelo telefone (11) 2148-4766 ou pelo e-mail cedoc@abiquim.org.br.
A partir deste ano, haverá uma outra novidade para as empresas interessadas em anunciar nas principais
publicações da Abiquim, uma vez que o anúncio possibilitará a inserção da propaganda em três veículos:
Anuário da Indústria Química Brasileira 2019, Guia da Indústria Química Brasileira 2018/2019 e, a partir deste
ano, também no guia eletrônico de produtos químicos Brazilian Chemicals. Os interessados podem entrar em
contato com a Abiquim pelo e-mail: comunicacao@abiquim.org.br.

Abiquim oferece cursos à distância em parceria com a Apollus EHS Solutions
A Abiquim em parceria com a Apollus EHS Solutions, empresa especializada em soluções voltadas para segurança no
trabalho, lança cursos de ensino à distância (EaD) desenvolvidos para facilitar o acesso à capacitação profissional. Já
estão disponíveis 19 cursos com carga horária que variam de 4 a 32 horas e investimento de R$ 60,00 a R$ 215,00.
Nos últimos anos, esta modalidade de ensino vem ganhando relevância em função da flexibilidade de horário para
que o aluno possa estudar, lembrando que os treinamentos obrigatórios por lei devem ser realizados dentro do
horário de trabalho do funcionário.

Além disso, as empresas vêm se estruturando, criando ambientes de

treinamento cada vez mais adequados e possibilitando a interação entre os alunos e os tutores um custo mais baixo e
com maior produtividade no aprendizado.

Segundo a assessora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Yáskara Barrilli, os primeiros cursos são focados nas Normas
Regulamentadoras (NRs) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na
Radioproteção e no Programa de Conservação Auditiva (PCA). “Iniciamos a programação com um conteúdo
abrangente e do interesse de profissionais de todos os setores e já estamos desenvolvendo cursos focados nos
profissionais da indústria química, que deverão ser lançados até o fim do ano”, explica. Essa iniciativa da Abiquim
vem de encontro às necessidades de seus associados e foram preparados com projeto pedagógico equiparado a de
um curso presencial, voltado para o desenvolvimento das competências necessárias para a utilização do conteúdo
teórico previsto.
Os inscritos nos cursos receberão um login e senha para acessarem seu conteúdo, que está disponível no ambiente
da Apollus. Clique aqui para acessar a programação dos cursos de Educação à Distância da Abiquim.
Para mais informações sobre os cursos à distância disponíveis ente em contato com os assessores de assuntos
técnicos
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COFIP ABC abre inscrições para visitas monitoradas ao Polo Petroquímico
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) abriu o calendário anual de visitas monitoradas
às indústrias do Polo Petroquímico. Grupos fechados, de 15 a 30 pessoas, atrelados a uma instituição com CNPJ,
podem se inscrever pelo site do Comitê (www.cofipabc.com.br). No caso de moradores de bairros do entorno, as
inscrições devem ser feitas diretamente com voluntários do Conselho Comunitário Consultivo (CCC), fórum de
relacionamento estabelecido para ampliar a comunicação entre a indústria e a comunidade.
Neste ano, nove visitas monitoradas serão realizadas entre abril e novembro, com rodízio de empresas que sediam o
encontro, cujo foco é possibilitar ao visitante conhecer as instalações industriais, assim como processos e produtos. A
primeira visita monitorada foi realizada à Braskem, no dia 6 de abril, por cerca de 40 moradores de bairros do
entorno (Jardim Silvia Maria e Jardim Sonia Maria, ambos de Mauá, e Parque São Rafael, de São Paulo), que foram
mobilizados com o apoio de conselheiros comunitários que atuam no CCC.
As visitas fazem parte do programa Portas Abertas, que visa estreitar o relacionamento entre a indústria e a
comunidade do entorno. O programa chega ao terceiro ciclo de atividades com o oferecimento de visitas
monitoradas de segunda a sexta-feira para grupos fechados, que se inscrevem pelo site, e aos sábados para pessoas
que fazem as inscrições com os conselheiros, a fim de viabilizar maior participação de estudantes, trabalhadores e
moradores do entorno. “O Portas Abertas é um programa plenamente estabelecido, cuja evolução passará pela maior
diversificação dos públicos-alvo”, avalia Laudemir Silva, conselheiro executivo do COFIP ABC.

A adoção das 73 propostas do estudo “Um outro futuro é possível”
resultará em um crescimento na remuneração do trabalho, notadamente
via salários, que pode ter um crescimento acumulado de US$ 53,1 bilhões
até 2030. Isso é mais um indicativo de que o fortalecimento da indústria
química beneficia tanto o setor quanto a sociedade como um todo.
Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível

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

 News Google – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Claro Notícias – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gatar R$ 1 bi com entraves
 Meu Feed – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves

 Top ST – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Tn Petróleo – Abiquim lança a campanha “Desburocratize a Química”
 Portal ABC – Alex Manente assume Frente Parlamentar da Química nesta quarta
 BR Investing – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Diário Regional – Alex Manente assume Frente Parlamentar da Química
 MixVale – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 R7 – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 BOL – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Terra – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Central da Pauta – Frente Parlamentar da Química será relançada nesta quarta
 Clique ABC – Alex Manente assume Frente Parlamentar da Química nesta quarta
 Portal da Câmara –Relançamento da Frente Parlamentar da Química
 Lapada Lapada – Frente Parlamentar da Química será relançada nesta quarta
 Extra – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 ABC do ABC – Alex Manente assume Frente Parlamentar da Química nesta quarta-feira
 Petronotícias – Abiquim lançará campanha para acabar com entraves burocráticos que causam
prejuízos anuais de R$ 1 bilhão ao setor
 Canal Bioenergia – Abiquim lança campanha “desburocratize a química”
 UOL – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 DCI – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Reuters – Indústria química faz campanha por desburocratização, diz gastar R$ 1 bi com entraves
 Folha de S. Paulo – Empresas já projetam que retomada da economia virá apenas em 2020
 Plástico Virtual – Plástico Brasil supera expectativa de público em cinco dias de evento
 Valor Econômico – Importação de Químicos
 Brasil Mineral – Coalizão Indústria pede ajuste fiscal
 Sindiplast – Coalizão Indústria apresenta avaliação da Agenda Brasil ao Presidente Bolsonaro
 Meio Filtrante – Plástico Brasil 2019 chega ao terceiro dia e confirma expectativa de visitação
 SQQuímica – Déficit da balança comercial de produtos químicos soma US$ 4,9 bi, diz Abiquim

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
CCC Unipar promove reunião sobre teste do sistema de alarme de emergência em Cubatão
Covestro é destaque em ranking internacional de sustentabilidade
Evonik lança crosslinker híbrido VESTANAT® EP-EF 203 e 205

Evonik é premiada pelo Grupo Boticário
Covestro aumenta a eficiência do revestimento para móveis
Eastman compra a linha Marlotherm da Sasol
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DOM SEG TER
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30

Abril
QUA QUI SEX SÁB
3
4
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27

11 - Armazenagem Segura de Produtos Químicos
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01 - Dia do Trabalho

11 e 12 - Formação de Auditor Interno do SASSMAQ - 3ª
Edição

07 e 08 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo
I

16 e 17 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação
de Limpeza

09 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo II

19 - Sexta-feira Santa

09 e 10 - Auditor Líder Sassmaq Rodoviário - 3ª Edição

21 - Páscoa e Tiradentes

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
11/04 – Armazenagem Segura de Produtos Químicos
11 e 12/04 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição
15/04 – Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias
16 e 17/04 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2º Edição
25 e 26/04 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável - Camaçari
07 e 08/05 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo I
09/05 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo II
09 e 10/05 – Auditor líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 9 a 15 de abril:
09 de abril
09h00 – Comissão Temática de Gestão de Suprimentos (Gesup)
10 de abril
09h00 – Comissão de Imagem e Comunicação

11 de abril
09h30 – Comissão Setorial de Gases Medicinais

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