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Setor químico participa de audiência com governador do Rio Grande do Sul
para debater oferta de gás no País
Foto: Luiz Chaves/Governo do Rio Grande do Sul

Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (ao centro), recebe representantes da indústria química
para debater o fornecimento de gás natural.

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, recebeu em audiência realizada no dia 7 de fevereiro,
representantes do setor químico que apresentaram ao governador e sua equipe a importância do gás como energia
e matéria-prima para a competitividade da indústria química no Brasil e a escassez de disponibilidade de gás no
País.
Participaram da reunião o vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim e presidente da Dow para América
Latina, Fabián Gil, que apresentou o tema; o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; e o presidente
do Sindicato as Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim), Newton Mario Battastini. Por parte
do governo estadual estiveram presentes o secretário de Estado Adjunto da Secretaria do Desenvolvimento

Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana; a coordenadora da assessoria técnica da mesma secretaria,
Maria Paula Merlotti; e o analista de Planejamento e Gestão da Secretaria de Minas e Energia, Paulo Roberto Dias
Pereira.
O governador José Ivo Sartori determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o tema. A primeira
reunião do grupo será realizada no dia 26 de fevereiro, em Porto Alegre (RS), e também contará com a participação
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Decreto regulamenta Lei da Inovação
O Diário Oficial da União (DOU) publicou, no dia 8 de fevereiro, o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e regulamenta a Lei da Inovação
(nº 10.973).
Segundo o Decreto, a Administração Pública, incluídas as agências reguladoras e as agências de fomento, pode
estimular o desenvolvimento de projetos de cooperação entre empresas, Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação (ICT) e entidades privadas sem fins lucrativos com foco na geração de produtos, processos e serviços
inovadores, além da transferência e difusão de tecnologia.
Nesses casos, as partes deverão prever a titularidade da propriedade intelectual (PI) e a participação nos resultados
da exploração comercial das criações resultantes. O mesmo vale para os contratos de encomenda tecnológica, que
poderão também dispor sobre a cessão do direito de PI, o licenciamento e a transferência de tecnologia.
Clique aqui para ler o Decreto nº 9.283.

Novas soluções e máquinas para tratamento de água
serão apresentadas em evento gratuito
A água é um recurso natural essencial para a indústria, que trabalha visando preservar o recurso e promover seu
reúso de forma a diminuir o impacto de sua atividade na natureza.
Com esse propósito será realizado, no dia 5 de março, o evento “Soluções e Máquinas para Tratamentos de Águas
para a Indústria Química”, que contará com oito palestras focadas nas tecnologias criadas pelo segmento de
máquinas para atender à indústria química e outros segmentos, que atuam de forma sustentável.

A programação abordará temas como torres de resfriamento, equipamentos de ultra e microfiltração, sistemas
para reaproveitamento e reúso de água, tecnologias para dessalinização e para o tratamento de disruptores
endócrinos na água e efluentes.
O evento “Soluções e Máquinas para Tratamentos de Águas para a Indústria Química” é promovido pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e pela Abiquim, por meio da Comissão Setorial de
Saneamento e Tratamento de Água e apoio do GT Gestão Hídrica da Comissão de Meio Ambiente, e será realizado
na sede da Abimaq, endereço: Avenida Jabaquara, nº 2925, São Paulo, no dia 5 de março, das 10 às 17 horas.
O evento é gratuito, com vagas limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: carolina@abiquim.org.br.

Faça parte da iniciativa do Banco Mundial sobre políticas de precificação de carbono

A Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) é uma iniciativa do Banco Mundial, que reúne líderes de governo
nacionais e estaduais, representantes do setor privado e da sociedade civil, para estudar, analisar e debater políticas
de precificação de carbono que promovam o desenvolvimento sustentável competitivo, a geração de empregos, a
inovação e a redução das emissões dos gases de efeito estufa (GEE).
A CPLC conta atualmente com a participação de mais de 25 nações e estados, mais de 150 empresas e mais de 30
parceiros estratégicos como universidades, ONGs e entidades setoriais. A economia de baixo carbono é uma
realidade e tendência crescente e irreversível. Para viabilizar esse cenário é necessário reduzir emissões e precificar
o carbono é um grande incentivo e um instrumento em crescente implantação nos diversos países e regiões.
A política de precificação de carbono é um debate crescente no governo brasileiro e, até meados de agosto,
especialistas do Ministério da Fazenda no assunto devem apresentar posicionamento a respeito.
Considerando que a precificação de carbono deve ser vista como uma oportunidade para as empresas inovarem e
com a inovação tornarem-se mais competitivas de forma sustentável, o setor químico brasileiro lançou em 2017
um posicionamento em precificação de carbono.
Com o objetivo de participar dos debates sobre políticas de precificação de carbono e acompanhar as tendências a
Abiquim passou a integrar a coalizão, onde é representada pela diretora de Relações Institucionais e

Sustentabilidade, Marina Mattar, que também é co-chair do grupo do setor privado da CPLC. Algumas empresas
nacionais, incluindo do setor químico também integram a iniciativa.
Os interessados em integrar a iniciativa, que é isenta de custos, podem entrar em contato com a diretora da
Abiquim, Marina Mattar, pelo e-mail marina.mattar@abiquim.org.br ou pelo telefone (11) 2148-4744.
Para conhecer a lista de membros do CPLC clique aqui.

As tendências de negócios e o perfil do profissional do futuro
na 4ª revolução industrial
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promove, no dia 21 de fevereiro, a apresentação “Gestão da Mudança
e a Transformação Digital”, que será feita pelo professor do curso de pós-graduação, do MBA e do Centro de
Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e web ativista, Gil Giardelli.
Em sua apresentação o professor abordará os impactos da transformação digital na 4ª revolução industrial, as
tendências dos modelos de negócios, se as tecnologias irão substituir a mão de obra humana e quais serão as
habilidades essenciais para o profissional do futuro.
A apresentação será realizada na sede da CNI, localizada na Rua Surubim, nº 504 – 9º andar, na capital paulista, das
14h30 às 17h30.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail: ana.augusto@cni.org.br.
Mais informações pelo número (11) 3040-3901.

Afeganistão e Paquistão são mercados potenciais
para indústria brasileira
As empresas brasileiras que desejam exportar para os mercados paquistanês e afegão podem contar com a
estrutura da APEX-Brasil, que mantém um escritório em Dubai, cidade que também conta com muitos escritórios
de empresários do Afeganistão, e com o apoio do Consulado Honorário em Cabul, que atua de forma coordenada
com a Embaixada do Brasil no Paquistão.
Os dois países oferecem oportunidades para as empresas brasileiras que desejam exportar seus produtos, mas a
falta de conhecimento inibe a formação de missões comerciais. Sendo que a Embaixada do Brasil no Paquistão
constatou a ida de missões empresariais estrangeiras ao país e o estudo “South Asia Economic Focus Report 2017”

do Banco Mundial informa que a economia do Paquistão deverá ter um crescimento econômico da ordem de 5,2%
este ano.
O setor comercial da Embaixada do Brasil no Paquistão ainda identificou dez setores como potencialmente
promissores para as exportações brasileiras, entre eles: plásticos e suas obras, produtos farmacêuticos, produtos
químicos orgânicos e borracha e suas obras. Para apoiar as empresas brasileiras que desejam exportar para o
Paquistão e ao Afeganistão, a Embaixada divulga newsletters com informações sobre as empresas interessadas em
manter negócios com os dois países.
As empresas do segmento químico podem entrar em contato com o setor comercial da Embaixada do Brasil no
Paquistão pelo e-mail secom.islamabad@itamaraty.gov.br. O cônsul honorário do Brasil em Cabul pode ser
contatado pelo e-mail hon-consul.brazil@silkaram.com e o e-mail do escritório da APEX-Brasil, em Dubai, é
escritorio.orientemedio@apexbrasil.com.br.

COFIP ABC abre inscrições para o programa Portas Abertas
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) abriu inscrições para o programa Portas
Abertas, que promove visitas às indústrias associadas com o objetivo de estreitar o relacionamento entre as
empresas e as comunidades do entorno.
As inscrições podem ser realizadas no site do Comitê por grupos fechados de 15 a 30 pessoas, formados por
estudantes, trabalhadores ou moradores de bairros vizinhos. “O programa oferece a oportunidade de visitar
instalações industriais e conhecer melhor processos e tipos de produtos”, destaca o coordenador do Portas Abertas,
Laudemir Silva.
Ampliar a abrangência de público é a expectativa para o segundo ciclo do programa. “Queremos manter as escolas
como público prioritário, mas também atrair a participação das associações de bairro do entorno, por meio de uma
ampla divulgação via Conselho Comunitário Consultivo (CCC) e outros meios de comunicação com a comunidade”,
aponta Silva.
O programa Portas Abertas prevê a realização de visita monitorada mensal a uma das 11 empresas associadas ao
Comitê (Air Liquide, AkzoNobel, Aquapolo, Bandeirante Química, Braskem, Cabot, Chevron Oronite, Oxiteno,
quantiQ, Ultragaz e Vitopel) e ao Plano de Auxílio Mútuo – PAM Capuava, que é um departamento da instituição.
As empresas que sediam o encontro seguirão um sistema de rodízio, conforme o calendário anual. Com duração
média de três horas, as visitas contam com o seguinte roteiro: recepção do grupo, apresentações do COFIP ABC e
da empresa anfitriã, visitação às instalações e encerramento.

Clique aqui para fazer sua inscrição.

O silicone é importante para manter a qualidade e eficácia dos produtos
destinados à pele e à beleza, em especial o filtro solar. O silicone garante ao
protetor solar de pele e rosto durabilidade e resistência a fatores externos como água, suor e areia.
Fonte: Siliconews

 Valor Econômico – Investimento no setor deve cair neste ano
 Cosmetic Innovation – Abiquim realiza campanha nas redes sociais para desmistificar a ciência
 O Estado de S. Paulo – Construção civil, veículos e energia devem ajudar o PIB em 2018
 Paint & Pintura – Retomada mundial da economia começa a produzir efeitos no Brasil
 Paint & Pintura – Campanha da Abiquim “#365DiasComVc” mostra a química presente na vida das
pessoas
 Diário do Grande ABC – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da
Abiquim
 Portal Agrolink – Consumo de produtos químicos cresce no Brasil
 IstoÉ Dinheiro – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da Abiquim
 IstoÉ – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da Abiquim
 Estado de Minas – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da Abiquim
 O Povo – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da Abiquim
 ABC do ABC – Abiquim realiza a campanha “#365DiasComVc”

Notícias das associadas

Press releases distribuídos pelas empresas

 Clariant conquista prêmio Fornecedor de Destaque 2017 da Anglo American
 Soluções brasileiras na maior feira de produção e tecnologias de frutas do mundo
 Henkel anuncia Manuel Macedo como novo Presidente para América Latina
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12 - Recesso Abiquim

12 - Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos

13 - Carnaval

19 - Classificação Fiscal de Mercadorias

14 - Recesso Abiquim

30 - Sexta-Feira Santa

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
12/03 – Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
19/03 – Classificação Fiscal de Mercadorias
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Expediente
ABIQUIM INFORMA - É livre a transcrição, desde que citada a fonte.
Edição: Ricardo Ueno E-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br
Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br
ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial).

