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Abiquim lança seu perfil oficial nas redes sociais
Os perfis oficiais da Abiquim nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, já estão disponíveis. O lançamento
dos perfis oficiais foi realizado durante o Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ 2017 e a presença da
associação nas mídias sociais tem o objetivo de desmistificar a química com o público jovem.
Por meio da campanha “#365DiasComVc”, criada pela agência de marketing digital Lemon, a Abiquim mostrará
como a química foi a ciência que mais contribuiu para melhorar a qualidade de vida das pessoas tornando por
exemplo a água potável, aprimorar medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A química também
está presente em computadores, tablets e celulares usados pelos jovens para acessarem as redes sociais.

A campanha também mostrará como a química será uma ciência que contribuirá para a sustentabilidade. Ela
permite a produção de plásticos que deixam os veículos mais leves e que consomem menos combustíveis,
possibilita a produção de baterias de lítio usados nos carros elétricos, a química ainda está presente nas pás
usadas para gerar energia eólica e nos painéis que geram energia solar.

A campanha “#365DiasComVc” foi apresentada ao público pelo presidente-executivo da Abiquim, Fernando
Figueiredo, na 22ª edição do ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química, realizado no dia 8 de dezembro, em
São Paulo.
Segundo Fernando Figueiredo, a inserção da Abiquim nas redes sociais será dividida em três fases. “Em 2018 será
realizada a primeira etapa da ação que mostrará como a química está presente no dia a dia das pessoas. A
segunda fase da campanha, em 2019, será focada nas pessoas que dedicam suas vidas à química, seja na indústria
ou na academia. A terceira fase em 2020 promoverá o reconhecimento aos profissionais que promovem os
avanços na química. Queremos nos tornar, o que já somos na mídia tradicional, a fonte de referência em química
e na indústria química para os jovens”, afirma Figueiredo.
Os novos perfis reforçam a presença da associação nas redes sociais. A Abiquim já possuía um canal no YouTube e
uma página no LinkedIn.
Para acessar as redes sociais da Abiquim.
Facebook (https://www.facebook.com/abiquimoficial)
Instagram (https://www.instagram.com/abiquim.oficial)
YouTube (https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim/videos)
Twitter (https://twitter.com/abiquimoficial)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/1209096/)

SECEX lança Módulo LPCO do Novo Processo de Exportações
no Portal Único de Comércio Exterior
A Secretária de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
publicou no Diário Oficial da União (DOU) de 28 de dezembro de 2017 a Portaria SECEX nº 52, de 27 de dezembro
de 2017, que dispõe sobre o tratamento administrativo das exportações realizadas por meio do Portal Único de
Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).
A partir da publicação da Portaria, o tratamento administrativo do Novo Processo de Exportações será feito por
meio do Módulo Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos de Exportação (LPCO), integrado aos
demais módulos do Portal Único e acessível a partir do site www.siscomex.gov.br. O exportador terá acesso aos
formulários de pedidos de documentos referentes aos tratamentos administrativos de competência de cada
órgão competente para autorizar a exportação, e deverá fazer a vinculação dos documentos à Declaração Única
de Exportação (DU-E), quando pertinente.
A SECEX informa que os exportadores possuem até o dia 2 de julho de 2018 para migrar completamente suas
operações para o Novo Processo de Exportações do Portal Único de Comércio Exterior.

Clique aqui para ler a Portaria SECEX nº 52, de 27 de dezembro de 2017.

CAMEX prorroga prazo para da consulta pública sobre a 1ª Agenda Regulatória de
Comercio Exterior do Brasil – Biênio 2018/2019

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) prorrogou para o dia 31 de janeiro de 2018 o prazo para o envio das
contribuições para a consulta pública sobre a 1ª Agenda Regulatória de Comércio Exterior do Brasil – Biênio
2018/2019, prática que consistirá em um instrumento de planejamento para auxiliar na identificação e
organização de temas estratégicos que serão acompanhados pela CAMEX no próximo biênio.
Conforme publicado na edição nº 622 do Abiquim Informa, do dia 16 de novembro de 2017, essa será a primeira
vez que o órgão publica uma agenda regulatória, com os propósitos de: (i) dar publicidade aos procedimentos de
participação dos interessados no processo de construção da agenda regulatória de comércio exterior; (ii) receber
contribuições da sociedade sobre as práticas e os problemas regulatórios que se referem aos órgãos reguladores
com impacto no comércio exterior e, sempre que possível, correlacionando a manifestação ao marco regulatório
existente, quando aplicável; e (iii) indicar dentre as propostas regulatórias aquelas que mereceriam sugestões de
aprimoramento ou revisão, alteração, atualização ou revogação no período 2018-2019.
Segundo a CAMEX, a consulta pública abrange as seguintes áreas temáticas: aduana, procedimentos de comércio
exterior, facilitação de comércio, regulamentos técnicos e sanitários, produtos da base industrial de defesa, bens
sensíveis e controle de produtos químicos, financiamento e garantias, defesa comercial, zonas de processamento
de exportação, transporte e logística, e serviços e compras públicas.
A Abiquim consolidará manifestação setorial a ser enviada ao Governo e para subsidiar os possíveis aportes
técnicos da entidade solicitamos que os interessados enviem suas contribuições até o dia 26 de janeiro de 2018
(sexta-feira), para cada Tema objeto das respectivas propostas, acompanhados dos comentários/sugestões de
aprimoramento e suas justificativas técnicas, para o e-mail: eder@abiquim.org.br, com o objetivo de que as
propostas possam ser avaliadas e, caso acatadas tecnicamente pela Equipe de Assuntos de Comércio Exterior da
Abiquim, consequentemente estejam refletidas no documento a ser elaborado pela Entidade.
Os interessados que queiram responder diretamente e de maneira individualizada, fica facultada a opção de
assim o fazerem encaminhando suas contribuições para o endereço eletrônico: secamex@camex.gov.br,
mandatoriamente com o título de assunto: “1ª Agenda Regulatória de Comércio Exterior do Brasil – Biênio
2018/2019”, além de o conteúdo da mensagem dever indicar claramente o nome do proponente, o endereço e o
telefone, além de eventuais informações sobre órgãos ou empresas que represente, tomando particular atenção

ao atendimento do prazo final para apresentação de sugestões que se encerrará em 31 de janeiro de 2018.
Mais informações sobre o tema podem ser obtidas com o assessor de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim,
Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Responsible Care® terá novo site para reporte de dados
O CEFIC (The European Chemical Industry Council) trabalha no desenvolvimento de um novo website, que conterá
um banco de dados com os indicadores de desempenho do Responsible Care® (Programa Atuação Responsável®
no Brasil) nos países que implementam o programa. Segundo a newsletter Responsible Care® Update, produzida
pelo CEFIC, o novo sistema será mais amigável para as associações químicas dos países, que reportam a evolução
dos indicadores de saúde, segurança e meio ambiente proporcionados pelo programa. A versão beta do novo site
estará disponível para testes no primeiro semestre deste ano.
SASSMAQ
O Brasil foi destacado como um dos países que aplicam os princípios do Programa Atuação Responsável® em
saúde, segurança e meio ambiente, nas operações logísticas e de armazenamento de produtos químicos, em nota
sobre os mais de 20 anos do programa SQAS – Safety and Quality Assessment for Sustainability, do CEFIC.
No Brasil, o programa foi batizado de SASSMAQ – Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e
Qualidade e foi implantado em 2001 com o objetivo de reduzir, progressivamente, os riscos envolvidos nas
operações de transporte e distribuição de produtos químicos.
A newsletter Responsible Care® Update, com informações sobre as ações relacionadas ao programa e
implementadas no quarto trimestre do ano passado está disponível no site da Abiquim. Clique aqui para fazer o
donwload. (link será inserido)

Conselho Estadual de Política Ambiental
altera regras de licenciamento em Minas Gerais
A Deliberação Normativa nº 217, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, publicada no Diário Oficial
de Minas Gerais no dia 8 de dezembro de 2017, revoga, entre outras, a Deliberação Normativa COPAM nº
74/2004, e define novas regras para o licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais.
As novas regras promovidas pela Deliberação Normativa COPAM nº 217 entram em vigor no dia 6 de fevereiro de
2018 e se aplicam aos novos processos e aos processos já formalizados e pendentes de análise, que visem o
licenciamento ambiental, inclusive os corretivos e de renovação ou a obtenção de Autorização Ambiental de

Funcionamento. No caso das licenças concedidas, o empreendedor tem até o dia 8 de março de 2018 para
requerer a continuidade do processo na modalidade já orientada ou formalizada.
Entre as mudanças propostas pela nova deliberação estão: Inclusão do critério locacional como fator para
definição do licenciamento ambiental aplicável ao empreendimento/atividade; propõe a criação do sistema
público informatizado com dados e informações ambientais georreferenciadas da infraestrutura de dados
especiais do Sisema, denominado IDE-Sisema; também foi modificada a listagem de atividades passíveis de
licenciamento ambiental, excluindo alguns códigos anteriormente previstos, criando novos e modificando alguns
já existentes; entre outras mudanças.
Clique aqui para ler a Deliberação Normativa COPAM nº 217.

Para um produto ser considerado biodegradável é preciso seguir normas
nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Elas estabelecem que para um
produto ser classificado como biodegradável, é necessário que a
biodegradação ocorra em até 180 dias e 60% (segundo a norma americana)
e 90% (de acordo com as normas europeia e brasileira) do carbono contido
no produto se transformem em CO2 (gás carbônico), água e composto.
*Fonte Plastivida

 Agrolink – Contrabando de defensivos deverá se tornar crime hediondo
 Revista Agrícola - Contrabando de defensivos agrícolas deve em breve tornar-se crime hediondo
 Sociedade Brasileira de Química – Oxiteno recebe o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia Promovido pela
Abiquim
 Petronotícias – O ano de 2018 poderá ter resultados diferentes para empresas do setor químico e do
setor de óleo & gás

 Valor Econômico – Abiquim espera volume recorde de produtos químicos importados em 2017
 Revista Tratamento de Água & Efluentes – Quantidades importadas de produtos químicos crescem
16,6% em novembro
 DCI – Distribuição de produtos químicos deve crescer entre 3% e 5% em 2018
 Plásticos em Revista – Feiras internacionais marcam o início da promoção da Plástico Brasil 2019
 Agrolink – Indústria química cresce em 2017
 Valor Econômico – Setor de máquinas projeta puxar retomada industrial

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Unidade da Henkel em Jundiaí conquista certificações internacionais
 Vale Fertilizantes obtém Licença de Operação para ampliação da cava da mina em Cajati
 Gás de efeito estufa: Unidade brasileira da Rhodia já eliminou quase 60 milhões de toneladas de CO2
 BASF abre novas fábricas de tintas automotivas na China e Tailândia
 Evonik inaugura nova fábrica de membranas na Áustria
 Evonik adquire divisão de aditivos de alta concentração para compostos da 3M
 Grupo Amazonas amplia atuação no Grupo Martins

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM
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01 a 05 - Recesso Abiquim
25 - Aniversário de São Paulo
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Fevereiro
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12 - Recesso Abiquim
13 - Carnaval
14 - Recesso Abiquim

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 16 a 22 de janeiro:
16 de janeiro
09h30 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
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17 de janeiro
09h00 – Comissão Temática de Logística
18 de janeiro
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
19 de janeiro
09h00 – Comissão Setorial de Químicos para o Agronegócio
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