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Ministério de Minas e Energia cria GT para estudo de oportunidades
em refino de petróleo e petroquímica
O Ministério de Minas e Energia – MME criou um Grupo de Trabalho para identificar, analisar e sugerir ações
necessárias para incentivar investimentos em infraestrutura, especificamente em atividades dos setores de refino
de petróleo e de petroquímica, no País.
A criação de um Grupo de Trabalho para debater formas de estimular investimentos no refino de petróleo e da
petroquímica é um pleito antigo do setor para aumentar a competitividade. O presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo, lembra que ao longo dos anos a associação tem desenvolvido trabalhos que mostram como
o setor pode agregar valor aos recursos naturais e gerar riquezas para o País, como o Estudo de Diversificação da
Indústria Química, que possui um capítulo sobre oportunidades em Petroquímica.
Os esforços para viabilizar a criação de um Grupo de Trabalho que debatesse o refino de petróleo e a petroquímica
envolveram também a Frente Parlamentar da Química. No 22º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ,
realizado em 8 de dezembro de 2017, na capital paulista, que contou com a participação do presidente Michel
Temer e do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, parlamentares da Frente ressaltaram a importância
do setor para a economia nacional e a necessidade de haver um diálogo para criar um ambiente que promova
investimentos no País.
O Grupo de Trabalho foi criado pelo ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho, por meio da Portaria Nº9,
de 10 de janeiro de 2018, e terá representantes da Casa Civil, dos Ministérios de Minas e Energia; da Fazenda, da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; do Meio Ambiente; da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e Empresa de Pesquisa Energética – EPE, além
de representantes da sociedade civil, da academia e associações. A Abiquim foi convidada para participar da reunião
de 29 de janeiro.

O debate envolvendo todos esses diferentes setores poderá trazer como benefícios para o segmento químico
matéria-prima a preços competitivos com o mercado internacional. “Precisamos agregar valor ao óleo e gás
provenientes do nosso pré-sal para gerar riqueza ao País e ao povo, além de maior arrecadação para União”, afirma
o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo.

Assessor Especial do Presidente Michel Temer para Reforma Tributária
debate o assunto com associados da Abiquim
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A advogada Tributária da Rhodia-Solvay, Daniela Miranda; o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários,
Osvaldo Lobato; o assessor Especial do Gabinete da Presidência da República, Gastão Alves de Toledo;
e a vice-coordenadora da Comissão, Maria Fernanda De Marchi.

O assessor Especial do Gabinete da Presidência da República, Gastão Alves de Toledo, apresentou, em reunião da
Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários da Abiquim, realizada em 16 de janeiro, um resumo sobre as propostas
de reforma tributária que atualmente são debatidas no Brasil.
Toledo, que foi Coordenador da Administração Tributária paulista e é o responsável por analisar as propostas de
Reforma Tributária no Gabinete da Presidência da República, manifestou que não apresentou ao Presidente
recomendação de apoio formal à nenhuma das propostas, sendo que, neste momento, a orientação presidencial é
de análise e não oposição à nenhuma das propostas apresentadas. Ele ressaltou que o Ministério da Fazenda e a
Receita Federal do Brasil têm como prioridade atingir a meta fiscal, portanto a reestruturação da economia
decorrente do modelo tributário é secundária, neste contexto, e disse estar suspensa a iniciativa de reforma do PIS,
até que haja a calibragem da alíquota evitando-se, neste momento, a majoração da carga tributária.
O assessor Especial apresentou em detalhes as propostas de reforma tributária como: as propostas amplas do
deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), que contempla o Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) e o imposto
seletivo, e a do Centro de Cidadania Fiscal (IVA puro); bem como a do Instituto Atlântico (sistema de tributação

bifásico). Os integrantes da Comissão Jurídica ainda comentaram a existência de outras propostas: a de
simplificação do sistema tributário na PEC 181/2012, do deputado federal Irajá de Abreu (PSD/TO), e a proposta do
ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.
Toledo afirmou que não acredita na viabilidade de aprovação política de qualquer proposta que interfira nas regras
de repartição dos recursos arrecadados pelos Estados. Ainda informou que ele e sua equipe estão estudando o
modelo de IVA bifásico, como o proposto pelo Instituto Atlântico, na qual, a primeira fase seria a tributação sobre
a indústria e a outra fase seria a tributação sobre o varejo e os serviços. Segundo o assessor, qualquer proposta que
venha a ser aprovada deverá preservar conceitos já consolidados no Brasil para evitar a judicialização e o
estabelecimento de novos conceitos.
O palestrante explicou que a Reforma Tributária é o segundo tema mais importante na agenda reformista do atual
governo, atrás apenas da Reforma Previdenciária.
Durante a reunião foi feita a entrega ao assessor Especial do Gabinete da Presidência da República das “Premissas
da Indústria Química para a Reforma Tributária”, que solicita: no caso de uma reforma simplificada a preservação
dos direitos e na hipótese de uma reforma ampla o setor apoia o modelo que garanta a isonomia do regime aplicado
aos contribuintes e também das alíquotas dos produtos.

Plástico Brasil será promovida em sete feiras internacionais em 2018
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Vista geral da primeira edição da Plástico Brasil, realizada em 2017

A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 25 a 29 de
março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, na capital paulista e espera atrair mais de 500
marcas expositoras e 45 mil visitantes. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim com promoção e organização da Informa Exhibitions.
Para promover o evento e atrair expositores e visitantes internacionais a Plástico Brasil participará de sete feiras
internacionais em 2018, são elas: Chinaplast (Shanghai), em abril; NPE (Orlando) e Expo Plast Peru (Lima) em maio;
Plast 2018 (Milão) e Argenplás (Buenos Aires), em junho; Colombiaplast (Bogotá), em setembro; e encerrando com
a Expo Plasticos (Guadalajara), em novembro.
Além da forte presença internacional, também será realizado um evento de lançamento, em março, no Rio Grande
do Sul, no jantar do Sindicato das Indústrias de Material Plástico (Simplás), em parceria com a Revista Plástico Sul.
Em 2017, a Plástico Brasil marcou presença nos seguintes eventos: foi patrocinadora do Prêmio PPR, organizado
pela Plásticos em Revista; participou do Café da Manhã ABIEF - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens
Plásticas Flexíveis; do 8° Fórum Flex, do VII Seminário Flex; do 15º Moldes ABM, da Associação Brasileira de
Metalurgia, Materiais e Mineração, entre outros. No âmbito internacional, esteve na Plastimagen México 2017 e
na Andina Pack 2017, realizada na Colômbia.
As empresas que desejarem participar da Plástico Brasil já podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions. Mais informações clique aqui.
Clique aqui para acessar o blog Mundo do Plástico.

ISI realiza workshop sobre as tendências em biomassa
O Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), em Três Lagoas (MS), realiza nos dias 14 e 15 de março
o “Workshop Internacional de Inovação em Biomassa”. O evento contará com palestras que abordarão a
transformação de resíduos, a transformação de biomassa em energia, a agenda de inovação na área de renováveis
no Brasil; a indústria 4.0 na química e biotecnologia; os desafios da biotecnologia na transformação da biomassa; e
as tendências na biotecnologia.
O ISI Biomassa foi inaugurado em 15 de dezembro de 2016, tem uma estrutura de 4,5 mil m² e está localizado no
local onde funcionava a antiga Ferroviária da Noroeste do Brasil. O ISI Biomassa conta com um Laboratório de
Processos Químicos, dois de Preparo de Matérias Primas, um de Microbiologia, um de Bioquímica e Biologia

Molecular, quatro plantas piloto para Processos Biotecnológicos, uma área piloto para Processos Químicos e um
Laboratório de Análise Instrumental.
As inscrições para o “Workshop Internacional de Inovação em Biomassa” podem ser feitas pelo e-mail
kyumi@ms.senai.br. O evento é destinado a profissionais a área de inovação, pesquisa e desenvolvimento das
empresas. Para mais informações ligue (67) 3919-2000.

ONU celebra o Ano Internacional da Tabela Periódica
A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos
Elementos Químicos durante a 74º Reunião Plenária, realizada em 20 de dezembro de 2016.
Ao proclamar o Ano Internacional da Tabela Periódica a ONU reconhece a importância de promover os benefícios
gerados pela química para o desenvolvimento sustentável e como uma ciência provedora de soluções nos desafios
de geração de energia, educação, agricultura e saúde. A celebração da data unirá a UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), sociedades científicas, institutos de educação e pesquisa,
organizações não governamentais e setor privado na promoção de eventos que ressaltem a importância da Tabela
Periódica e suas aplicações.
A celebração da data em 2019 também coincidirá com o aniversário de 100 anos da IUPAC (União Internacional de
Química Pura e Aplicada), a celebração das duas datas será importante para aumentar o entendimento e o
reconhecimento da importância da química para o desenvolvimento da sociedade.

A indústria petroquímica é parte da indústria química. Caracteriza-se por
utilizar um derivado de petróleo (a nafta) ou o gás natural como matériasprimas básicas. No entanto, muitos produtos chamados petroquímicos,
como, por exemplo, o polietileno, podem ser obtidos tanto a partir dessas
matérias-primas como a partir de outras, como o carvão (caso da África do
Sul) ou o álcool (como ocorreu no passado, aqui mesmo no Brasil). As
classificações oficiais da indústria química não utilizam em separado o
conceito "petroquímica".

 Petróleo & Energia – Encontro Nacional de Conselhos Comunitários Consultivos debate os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU
 Aberje – Abiquim reconhece pesquisas e projetos inovadores em prêmio
 Correio Braziliense - Indústria quer mais crédito para acelerar investimentos
 Aberje – Abiquim lança seu perfil oficial nas redes sociais

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Eastman traz V-Kool® para o Brasil, sua marca de películas automotivas e arquitetônicas de alto prestígio
 BASF lança website com atualizações sobre os reparos em sua fábrica de Citral na Alemanha
 Inovações em EPS (isopor®) voltadas ao Agronegócio são destaque na 35º Festa da Uva e VI Expo Vinhos,
em Jundiaí (SP)
 Clariant expande suas operações na fábrica de Coatzacoalcos, México
 Braskem apresenta nova aplicação de plástico para indústria
 Solvay assina contrato com a Boeing para o fornecimento de materiais ao programa de aeronaves 777X
 Henkel oferece tecnologia adesiva avançada para garrafas retornáveis
 A Evonik planeja linha adicional para a fabricação de compostos para moldagem com ACRYLITE® (PMMA)
nos EUA
 Parceria entre Braskem, Martiplast e Leroy Merlin oferece ao mercado caixas organizadoras com plástico
100% reciclado
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01 a 05 - Recesso Abiquim
25 - Aniversário de São Paulo
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12 - Recesso Abiquim
13 - Carnaval
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AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 23 a 29 de janeiro:
23 de janeiro
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo (Sepro)
13h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade
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