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Lançamento de Aliança Global com objetivo de acabar com o
descarte inadequado de plástico
Grupo formado por 30 empresas prevê investimento de US$ 1.5 bilhão nos próximos cinco anos

No dia 16 de janeiro, um grupo de empresas globais anunciou a formação de uma aliança para o combate ao
descarte inadequado de plástico no meio ambiente, com atenção especial aos oceanos. Inicialmente incluindo
30 empresas, o projeto denominado Alliance to End Plastic Waste (AEPW) – Aliança para o Fim dos Resíduos
Plásticos, em português –, abarca empresas globais alocadas nas Américas do Sul e Norte, Europa, Ásia, África e
Oriente Médio.
Dentre as medidas definidas pelo grupo, pretende-se investir US$1.5 bilhão nos próximos cinco anos, sobretudo
no desenvolvimento de tecnologias de gerenciamento e reciclagem de resíduos plásticos, com o objetivo de
gerar uma economia circular, além de estabelecer parcerias com entidades governamentais, empresas e ONGs.
Segundo o presidente da AEPW, David Taylor: “este é um sério e complexo desafio global que exige uma ação
rápida e forte liderança. Esta nova aliança é o esforço mais abrangente para dar fim ao descarte inadequado de
resíduos plásticos”.
No Brasil, a Comissão de Resinas Termoplásticas da Abiquim lançou no último mês de dezembro, durante a 23ª
edição do ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química –, o compromisso voluntário a favor da economia
circular no setor de resinas plásticas. O compromisso tem como foco a obtenção da economia circular nas
embalagens plásticas, que demandará o esforço conjunto dos diferentes elos da cadeia do plástico, governo e
sociedade. O compromisso define metas até o ano de 2040 e amplia o compromisso firmado no Programa
Atuação Responsável®, uma ação voluntária da indústria química mundial de melhoria contínua nas áreas de
saúde, segurança e meio ambiente.
“São metas ambiciosas, mas possíveis”, afirmou na ocasião Edison Terra, coordenador da Comissão Setorial de
Resinas Termoplásticas. “Nós queremos dialogar com todos os setores que integram as inúmeras cadeias
produtivas onde o plástico é utilizado. Se de um lado os benefícios do plástico para a humanidade são
insubstituíveis, por outro, a gestão de resíduos é uma questão complexa”, ressaltou o executivo.
Para ter acesso às metas estabelecidas no compromisso, clique aqui. Mais informações poderão ser esclarecidas
pela diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla Cunha, pelo e-mail:
andrea.cunha@abiquim.org.br.

Anvisa cria gerência para dar mais agilidade na análise de recursos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou a Gerência-Geral de Recursos (GGREC), que está dedicada ao
processamento e julgamento de recursos administrativos contra decisões de primeira instância administrativa das
unidades da Agência.
A nova gerência foi criada por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 255, de 10 de dezembro de 2018, e
tem três coordenações especializadas e uma processante com as seguintes atribuições:
•

A Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1), responsável pelo julgamento dos recursos
provenientes da Gerência-Geral de Medicamentos (GGMED).

•

A Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2), que trata da análise dos recursos administrativos
relativos às demandas da área de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados, recursos de
inspeção e fiscalização. Ela analisa os recursos administrativos relacionados a autos de infração sanitária,
recursos administrativos interpostos contra decisões sobre pedidos de autorização de importação e
exportação de produtos sujeitos a controle especial e cotas suplementares, oriundos da Coordenação de
Controle e Comércio Internacional de Produtos Controlados (COCIC) da Gerência de Produtos Controlados
(GPCON), vinculada à Gerência-Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária
(GGMON).

•

A Terceira Coordenação de Recursos Especializada (CRES3) é responsável pelos recursos administrativos
relacionados ao cadastro ou registro de alimentos, cosméticos, produtos para a saúde, toxicologia, saneantes
e tabaco.

•

A Coordenação Processante (CPROC) executa os procedimentos relativos ao recebimento e controle dos
recursos administrativos.

Os recursos administrativos deverão ser apresentados junto ao protocolo da Anvisa e deverão ser endereçados à
autoridade que proferiu a decisão em primeira instância, para que a unidade tenha oportunidade de se retratar. Caso
não haja retratação, os recursos serão apreciados pela GGREC.
Os interessados em contatar a nova unidade poderão registrar as solicitações pelos canais de atendimento
disponibilizados pela Agência. Clique aqui para acessar.
Clique aqui para ler a da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 255.

ANTT publica nova tabela de preços mínimos do frete rodoviário

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União, do dia 18 de janeiro, a
Resolução nº 5.839, de 17 de janeiro de 2019, que atualiza a tabela de preços mínimos do frete rodoviário, de acordo
com o disposto na Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018, que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas.
A Lei define que a publicação dos pisos e da planilha ocorrerá até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, e os
valores serão válidos para o semestre em que a norma for editada. Na hipótese de a norma não ser publicada, os
valores anteriores permanecerão válidos, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
No dia 16 de janeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, informou que o governo poderá mudar
o parâmetro de atualização da tabela do frete no reajuste que será feito em 20 de julho deste ano, após aprofundar
as discussões com a categoria.
A declaração foi feita em Brasília, quando o ministro se reuniu com representantes de mais de 30 entidades nacionais
do setor rodoviário de cargas, entre representantes dos caminhoneiros autônomos, de transportadores e
cooperativas e de associações dos embarcadores para apresentar os planos do Governo com o objetivo de alavancar
o transporte de cargas no País. A atualização do preço mínimo do frete deve ocorrer a cada semestre.
Também estão previstas ações relacionadas ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e ao Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), que passaram a integrar a estrutura do ministério, como a análise das resoluções que
impactam o setor.
Na reunião com os representantes dos caminhoneiros, o ministro informou ainda que pretende estreitar a relação
com a categoria por meio da abertura de canais de comunicação pelas redes sociais e de reuniões mensais no órgão.
Clique aqui para ver a tabela de preços mínimos rodoviários, publicada no Diário Oficial da União, no dia 18 de
janeiro.
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.

Apresentações do 23º ENAIQ disponíveis no YouTube
As apresentações realizadas pelos palestrantes do 23º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), que foi
realizado no Hotel Unique, na capital paulista, no dia 7 de dezembro, já estão disponíveis no canal da Abiquim
no YouTube.
Para assistir aos vídeos, basta clicar no link disponível ao lado do nome do palestrante:

•

Fernando Musa, vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim. Clique aqui;

•

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Clique aqui;

•

Agradecimento do setor, representado pelo presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De
Marchi, à FPQuímica. Clique aqui;

•

João Paulo Papa, ex-presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica). Clique aqui;

•

Orlando Silva, deputado (PCdoB/SP) e membro da FPQuímica. Clique aqui;

•

Alex Manente, deputado (PPS/SP) e presidente da FPQUímica. Clique aqui;

•

Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Abiquim. Clique aqui;

•

Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). Clique aqui;

•

Edison Terra, coordenador da Comissão de Resinas Termoplásticas da Abiquim. Clique aqui;

•

Gesner de Oliveira, economista e sócio diretor da GO Associados. Clique aqui;

•

Marcos De Marchi, presidente do Conselho Diretor da Abiquim. Clique aqui;

•

Carlos Alexandre da Costa, economista e atual secretário Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia. Clique aqui.

O 23º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química teve 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.
As apresentações impressas do 23º ENAIQ estão disponíveis no site da Abiquim. Clique aqui para fazer o
download.

SENAI CETIQT oferece curso de graduação em Engenharia Química
O SENAI CETIQT está com vagas abertas para o vestibular 2019 em Engenharia Química, na unidade Riachuelo,
localizada na capital fluminense.
O curso, que tem duração de dez semestres, é ministrado por mestres e doutores, e oferece ao estudante a
oportunidade de vivenciar a experiência acadêmica alinhando teoria e prática, além de garantir o acesso à
programas de mentoria com executivos de grandes empresas e capacitações diversificadas.
As aulas acontecem em ambientes que simulam o processo industrial, garantindo aos alunos a visão do
ambiente em que atuarão no futuro, com acesso total a uma infraestrutura de qualidade, oferecida pelo SENAI.
O curso terá início em 11 de fevereiro. Para fazer sua inscrição e mais informações clique aqui.

Plástico Brasil 2019 receberá mais de 600 marcas nacionais e internacionais
Foto: Abiquim/Divulgação

Plástico Brasil 2017

A Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será a primeira feira do ano da indústria de
plástico e borracha a cobrir a cadeia completa do setor. O evento acontece entre os dias 25 e 29 de março, no
São Paulo Expo, na capital paulista.
Em sua segunda edição, a Plástico Brasil vai reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais dos segmentos
de máquinas, equipamentos e acessórios, matérias-primas e resinas, moldes e porta moldes, automação
industrial e robótica, periféricos, entre outros produtos, serviços e soluções. O evento terá a participação de
empresas do Brasil e de nove países: Alemanha, Argentina, Áustria, China, Estados Unidos, Hungria, México,
Portugal e Suíça.
São esperados mais de 45 mil visitantes, entre transformadores de plástico, compradores e demais profissionais
das indústrias da borracha, construção civil, alimentos e bebidas, automóveis e autopeças, perfumaria, higiene e
limpeza, entre outros.
A Plástico Brasil já está com o processo de credenciamento aberto e as inscrições são gratuitas e exclusivas para
os profissionais do setor. O comprovante de inscrição será encaminhado por e-mail e a credencial deverá ser
impressa para visitar a feira.
O evento é uma iniciativa da Abimaq e da Abiquim com promoção e organização da Informa Exhibitions. As
empresas que desejarem participar da Plástico Brasil podem entrar em contato com a equipe comercial da

Informa Exhibitions.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

O silicone é utilizado em diferentes etapas da construção civil por ser
resistente à água e às intempéries. Os impermeabilizantes de silicone
protegem superfícies externas e internas de materiais variados como tijolo,
concreto aparente, pedras naturais, cerâmica porosa, telhas de barro, blocos
de concreto, rejuntes, funcionando como uma barreira de proteção à água,
evitando a proliferação de bactérias e fungos, além do aparecimento de
manchas e mofo, o escurecimento do rejunte e a penetração de umidade no
interior das edificações.
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

✓ Aberje – Executivos da indústria química apresentam propostas do estudo “Um outro futuro é
possível”
✓ TN Petróleo – Resultado de TPC sobre substituição de GNL importado por gás doméstico é divulgado
✓ SQ Química – A importância da química verde para o meio ambiente
✓ Polipet – Papel e plástico: Bonança após a tempestade
✓ SQ Química – Indústria química defende abertura comercial, mas teme velocidade

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Solvay destaca área de Coatings na Andina Paint 2019
Henkel desenvolve novo adesivo para a indústria gráfica
A previsão de cores da Clariant diz que os verdes estão de volta em 2020
Nouryon lança o 3º Desafio Imagine Chemistry
Henkel entra para o ranking "Empresas Mais Amadas" do Love Mondays
Braskem é considerada uma das empresas mais amadas por funcionários
Termotécnica vence prêmio internacional de embalagem
Braskem adere à Aliança global para combater descarte de resíduo plástico no meio ambiente
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25 - Aniversário de São Paulo

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 22 a 28 de janeiro:
22 de janeiro
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
28 de janeiro
14h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável

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