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Abimaq e Abiquim apresentam soluções e máquinas
para tratamento de água na indústria
No dia 5 de março será realizado o evento “Soluções e Máquinas para Tratamentos de Águas para a Indústria
Química”, que apresentará as tecnologias desenvolvidas pelo segmento de máquinas para atender às indústrias
que utilizam a água de forma sustentável.
O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da
Abiquim, por meio da Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água com apoio do GT Gestão Hídrica da
Comissão de Meio Ambiente. A abertura da programação terá a participação dos presidentes executivos da Abimaq,
José Velloso Dias Cardoso, e da Abiquim, Fernando Figueiredo.
A programação contará com a participação de profissionais das fabricantes de máquinas e está dividida em oito
palestras, que abordarão os seguintes temas:


Tecnologias Avançadas de Filtração no Tratamento de Águas;



Evolução dos Métodos de Dessalinização – Tecnologias MBR;



Monitoramento da Água de Reúso;



Tecnologias e Membranas Filtrantes para Tratamento de Água;



Retrofitting Industrial Modernização do Sistema de Tratamento de Lodo;



Remoção de Poluentes Emergentes e Toxicidade;



Tipos de Bombeamentos com certificações UL/FM e Sistemas de Tratamento de Águas e Efluentes;



Novas Tecnologias aplicadas em UF para Processos de Tratamento de Água e Reúso e Tratamento de
Efluentes.

Ao final da programação será realizado um debate com representantes da academia, da indústria de máquinas e
equipamentos e da indústria química.

O evento “Soluções e Máquinas para Tratamentos de Águas para a Indústria Química” será realizado na sede da
Abimaq, endereço: Avenida Jabaquara, nº 2925, São Paulo, no dia 5 de março, das 10 às 17 horas.
As vagas são limitadas, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail carolina@abiquim.org.br até 23
de fevereiro. A programação completa do evento pode ser solicitada à assessora de Comissões Setoriais da Abiquim,
Carolina Ponce de León, no mesmo endereço de e-mail.

Congresso de Atuação Responsável reúne empresas, academia e setor público para
discutir saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade

Nos dias 15 e 16 agosto será realizado o 17º Congresso de Atuação Responsável, evento bienal, que se consolidou
como o mais importante da indústria química no que se refere a boas práticas em saúde, segurança, meio ambiente
e sustentabilidade, no Novotel Center Norte, na capital paulista.
O 17º Congresso de Atuação Responsável trará debates sobre temas importantes que têm ganhado a atenção das
empresas associadas à Abiquim e das entidades relacionadas ao setor. O presidente-executivo da Abiquim,
Fernando Figueiredo, conta a importância do evento para a consolidação da atuação da indústria química em prol
da sustentabilidade.
Abiquim Informa: Como o conteúdo apresentado no Congresso de Atuação Responsável contribui para as
empresas?
Fernando Figueiredo: O Congresso reúne a cada dois anos mais de 500 profissionais, de empresas nacionais e
estrangeiras, representantes do governo, da academia e da sociedade que têm a oportunidade de conhecer casos
que aconteceram na indústria química brasileira e estrangeira, como se adequar às novas legislações que abrangem
a saúde, a segurança dos profissionais e das comunidades do entorno, o transporte de produtos químicos perigosos,
além de novos produtos e soluções que ajudam o setor a adotar práticas mais seguras e sustentáveis.

AI: O congresso influencia na adoção do Programa Atuação Responsável?
FF: Todas as empresas associadas à Abiquim precisam adotar o Programa Atuação Responsável®, então não é
possível afirmar que exista uma influência do Congresso na adoção do programa pelas empresas. Mas, o Congresso
é importante para mostrar para outras empresas a importância dos temas e das boas práticas discutidas. A criação
do Congresso e sua programação promovem o debate e a integração dos profissionais e os assuntos que impactam
a indústria. Temos contado também com a participação de representantes da gestão pública na plenária de
abertura e nas salas temáticas, o que oferece a oportunidade para que os profissionais da indústria possam debater
a melhor forma de cumprimos a legislação para que a indústria possa atuar de forma segura e sustentável.
AI: Esta edição do Congresso de Atuação Responsável já tem a programação definida?
FF: Ainda estamos na fase de elaboração dos temas e dos palestrantes que participarão do Congresso. Em breve
colocaremos no ar um hotsite especial do evento, mas a programação deverá ter ao menos 12 salas temáticas além
de uma sessão plenária em que serão debatidos temas como segurança de processos, atendimento à emergência
e meio ambiente. Também deverão ser realizados minicursos e uma feira com produtos e serviços voltados à
sustentabilidade e segurança.

American Chemical Society está com inscrições abertas
para o prêmio Heróis da Química 2018
A American Chemical Society (ACS) está com inscrições abertas para o Prêmio Heróis da Química (“Heroes of
Chemistry”). O reconhecimento é direcionado a cientistas e engenheiros que, por meio de seu trabalho,
conseguiram tornar o mundo um lugar melhor. O prêmio é anual e reconhece o talento de profissionais que
lideraram pesquisas e projetos que viabilizaram o desenvolvimento de importantes avanços da indústria química.
Para participar do prêmio, é preciso preencher uma ficha de nominação. Profissionais de empresas públicas ou
privadas podem nominar um químico, bioquímico, engenheiro químico, ou uma equipe formada por cientistas que
tenham tido um papel vital no desenvolvimento comercial de produtos que melhoraram a vida, bem-estar e o
progresso do dia a dia. Ex-funcionários também podem ser nominados, bem como membros da academia,
incubadoras ou governo.
Um painel de juízes irá selecionar os vencedores do Heróis da Química 2018, com base no mérito técnico da sua
inovação, performance comercial do produto (Market share e outros índices similares), impacto e benefício do
produto para a humanidade. Cada nominação deverá enfatizar o papel central da química no processo de
desenvolvimento. As inscrições serão recebidas até o dia 1º de março.

Os nominados serão notificados até junho de 2018 e os vencedores, assim como os executivos da empresa
vencedora, serão convidados a participar de uma cerimônia em 19 de agosto de 2018, que irá acontecer no
Encontro Anual da ACS, em Boston, nos Estados Unidos.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

Expositores já podem participar da Plástico Brasil 2019

Foto: Abiquim/Divulgação

Vista geral da primeira edição da Plástico Brasil, realizada em 2017

A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha acontece de 25 a 29 de março
de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, na capital paulista. As empresas que desejarem
participar do evento, que deve receber cerca de 45 mil visitantes, já podem entrar em contato com a equipe
comercial da Informa Exhibitions.
A próxima edição da Plástico Brasil já tem confirmada a participação das empresas: Rim Máquinas, Replas, Mecalor,
HGR Extrusoras, Moog, MTF, Boy Service, Refrisat, Inozagam, Shockfelx, Steinert, JonWai Brasil, Wutzl Sistemas de
Impressão, Valmart, Aoki, Wefem Extrusoras e Star Seiki.

A Plástico Brasil é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da
Abiquim. As empresas que desejarem participar da feira podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions.
Mais informações clique aqui.

Em produtos para barba, o silicone garante maciez e hidratação à pele que
está coberta dos pelos, além de alinhar os fios e deixá-los brilhantes e
sedosos. Como não obstrui a pele, formulações que contém silicones em sua
composição facilitam o processo de barbear devido à formação de filme de
fácil deslize para a lâmina.
Fonte: Siliconews

 Diário do Amazonas – Construções, autos e energia devem ajudar o PIB em 2018
 Portal Agrolink – Alíquota de importação de agroquímico formulado segue zerada
 Folha da Região – Consumo aparente de produto químico cresce 6% em 2017
 Jornal do Comércio RS – Consumo aparente do produto químico cresce 6% em 2017, mostra parcial da
Abiquim
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13 - Carnaval

5 – Soluções e Máquinas para Tratamentos de Águas para a
Indústria Química
12 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos

14 - Recesso Abiquim

19 - Classificação Fiscal de Mercadorias

12 - 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

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 20 a 26 de fevereiro:
20 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Jurídicos e Tributários
21 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Logística e Comissão Temática de Parceiros do Atuação Responsável®
09h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)
22 de fevereiro
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior (Cofac)
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior
23 de fevereiro
10h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso
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