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Deputado Alex Manente, presidente da Frente Parlamentar da Química, organiza
evento sobre desenvolvimento econômico em São Bernardo do Campo
Foto: GrupoPhoto Fotografia/Abiquim

O deputado Alex Manente, no 23º Enaiq – Encontro Anual da Indústria Química

O deputado Alex Manente (PPS/SP) e futuro presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) realiza
no dia 16 de março, a partir das 9 horas, um evento na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que terá
como tema “Desenvolvimento econômico Geração de renda e emprego”.
A programação tem confirmada a participação do deputado Alex Manente, dos representantes do setor
químico: presidente do Conselho Diretor da Abiquim e diretor-presidente da Eleikeiroz, Marcos De Marchi; e
vice-presidente sênior da BASF para a América do Sul no negócio de produtos químicos, Antônio Carlos Lacerda,
entre outros palestrantes.
A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo está localizada na Praça Samuel Sabatini, nº 50 – Centro. As
inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail: agendaalexmanente@gmail.com.

Deputados ingressam na Frente Parlamentar da Química
Foto: Abiquim/Divulgação

A diretora da Abiquim, Marina Mattar; o deputado Lucas Redecker;
e o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo

O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, e a diretora de Relações Institucionais e
Sustentabilidade da Associação, Marina Mattar, que também é responsável pela secretaria-executiva da Frente
Parlamentar da Química (FPQuímica) se reuniram com os deputados federais Lucas Redecker (PSDB/RS) e Lídice
da Mata (PSB/BA), no dia 26 de fevereiro, em Brasília.
Os representantes da Abiquim destacaram o trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentar da Química
(FPQuímica) e ressaltaram a importância da indústria química como geradora de riquezas para o País e aos
estados da Bahia e Rio Grande do Sul.
O deputado Redecker será um dos novos integrantes da Comissão Executiva daFPQuímica e demonstrou
interesse em assumir a coordenação do tema Gás. O parlamentar foi secretário de Minas e Energia do Rio
Grande do Sul, entre 2015 e 2016, e foi responsável pelo Plano Energético e o Atlas das Biomassas, que
promove as energias limpas e renováveis e deixou encaminhado a conclusão do Atlas Solarimétrico, que
identifica os pontos no estado com maior incidência de radiação solar, e o Plano Estadual de Mineração.
O deputado Redecker já foi presidente da Juventude Tucana do Rio Grande do Sul (JPSDB-RS) e em 2010 foi
eleito o deputado estadual mais votado da história do PSDB no estado. Durante seu mandato de 2011 a 2014,
foi titular na Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ). Durante seu mandato ele presidiu a CPI da Energia Elétrica e foi também presidente da Frente

Parlamentar de Fomento às Parcerias Público-Privadas e da Frente Parlamentar do Turismo, além de líder do
PSDB na Assembleia Legislativa.

Foto: Abiquim/Divulgação

A deputada Lídice da Mata, o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, e a diretora da Associação, Marina Mattar

A deputada Lídice da Mata demonstrou interesse em assumir a coordenação do tema Energia Renovável da
FPQQuímica e em seu encontro com o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, e com a diretora
da Associação, Marina Mattar, a parlamentar ressaltou a importância da indústria química e do Polo
Petroquímico de Camaçari para o estado da Bahia.
Lídice está em seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, tendo exercido a função de 1987 a 1991 e entre
2007 e 2011. Lídice iniciou sua trajetória política no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e já foi vereadora de Salvador entre 1982 e 1985, em 1992 foi a primeira mulher a ser eleita
prefeita de Salvador e em 2010 foi eleita a primeira senadora do estado da Bahia.
A FPQuímica será relançada no dia 3 de abril, mais informações serão publicadas nas próximas edições do
Abiquim Informa.

Liderança Feminina e sua contribuição para o desenvolvimento nacional
Evento da Abiquim reúne mulheres de destaque na indústria e academia para debater a atuação feminina nos
cargos de liderança

A Abiquim realiza, no dia 12 de março, a partir das 8h30 o evento “Liderança Feminina”, que reunirá mulheres
de destaque na indústria e na academia para compartilhar suas experiências no mercado e suas contribuições
para o desenvolvimento do Brasil.
Segundo a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, o objetivo é
celebrar o Dia Internacional da Mulher (ocorrido no dia 8 de março), e promover o intercâmbio entre a indústria
e a academia. “As mulheres vêm alcançando posições de destaque nas duas áreas, chegando a ocupar os
principais cargos de liderança na indústria e na academia, queremos promover um debate que estimule jovens
profissionais e pesquisadoras, além de mostrar os caminhos percorridos para alcançar essas posições”.
A abertura do evento será feita pela senadora Kátia Abreu (PDT/TO), que abordará sua trajetória política
incluindo a sua liderança na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sua eleição que a tornou a
primeira senadora pelo estado de Tocantins e sua nomeação como a primeira mulher a chefiar o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A programação terá um painel com representantes de mulheres em cargos de liderança na indústria e na
academia. As representantes da indústria serão a presidente do Grupo Solvay na América Latina, Daniela
Manique; a diretora Comercial e de Desenvolvimento de Mercado da Braskem, Isabel Figueiredo; e a líder de
Compras de Matérias-primas, Embalagens, Manufatura Externa e Logística para a Dow na América Latina,
Adriana Amelio.
As representantes da academia no painel serão a professora do Instituto de Química da UNESP de Araraquara,
primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e conselheira da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Vanderlan Bolzani; e a diretora da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (Poli-USP), professora Liedi Legi Bariani Bernucci, primeira mulher a assumir o cargo máximo
administrativo da escola de engenharia.
As jovens pesquisadoras e doutoras em Química pelo Instituto de Química da UNESP de Araraquara, Marilia Valli

e Paula Bueno, abordarão a iniciação científica no Brasil e em outros países e a criação do Comitê Jovens
Pesquisadores na Sociedade Brasileira de Química.

O evento “Liderança Feminina” será realizado no auditório do condomínio Millenium, localizado na Avenida
Chedid Jafet, número 222, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas
pelo e-mail: eventos@abiquim.org.br.

Inscrições para o Prêmio ODS 2019 da Rede Brasil do Pacto Global
se encerram esta semana
A premiação contemplará as práticas empresariais em harmonia com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Rede Brasil do Pacto Global, que faz parte da iniciativa da ONU para mobilizar a comunidade empresarial do
mundo para a adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos em suas práticas de negócios,
recebe inscrições para o Prêmio ODS 2019 até esta sexta-feira, dia 15 de março. A iniciativa, que amplia o
engajamento do setor privado com os ODS e almeja o aumento das parcerias entre empresas, academia,
agências da ONU e governos no desenvolvimento de projetos, se divide em três categorias:
•

Empresas: reconhecimento de boas práticas de empresas de Pequeno, Médio e Grande porte
signatárias da Rede Brasil;

•

Academia: valoração de boas práticas por parte dos professores que atuam em instituições de
ensino integrantes do PRME – Princípio para Educação Executiva Responsável;

•

SDG Pioneers Brazil – Jovens Empreendedores: destaque a jovens profissionais, de até 35 anos,
colaboradores nas empresas da Rede Brasil. O vencedor desta categoria também será,
automaticamente, finalista da premiação global SDG Pioneers Brazil – Jovens Profissionais, que será
realizado na cidade de Nova Iorque, EUA.

Para avaliação dos projetos nas categorias Empresa e Academia, os quesitos levados em consideração serão:
Impacto na Ponta; Gestão e Qualidade; e Grau de Inovação. A categoria Jovens Profissionais está alinhada com

as diretrizes do SDG Pioneers 2019 e avaliará os seguintes tópicos: Impacto no Sucesso da Empresa; Inovação;
Mobilização e Aumento de Conhecimento sobre a Agenda; Aderência aos 10 Princípios do Pacto Global; e
Engajamento da Empresa com o Pacto Global.
Todas as empresas que atingirem pontuação mínima entrarão no Banco de Boas Práticas da Rede Brasil do
Pacto Global, que consiste numa plataforma online, cujo acesso poderá ser feito pelo público geral. Além disso,
as iniciativas que ali constarem servirão de exemplo de boas práticas do setor empresarial nas apresentações,
publicações, entrevistas, eventos, entre outros conteúdos e ações da Rede Brasil.
A Abiquim faz parte da Rede Brasil do Pacto Global e apoia a ideia. “Acreditamos que esta é uma excelente
oportunidade para a comunidade empresarial brasileira mostrar como tem trabalhado em prol de uma
economia crescente e engajada com o desenvolvimento sustentável, além de reconhecer os talentos de tantos
dedicados profissionais”, afirmou Marina Mattar, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da
Abiquim.
As inscrições podem ser feitas por meio deste link. Mais informações sobre a premiação podem ser obtidas
aqui.

MMA firma parceria para desenvolver o
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e
Efluentes (Abetre) firmaram, no dia 25 de fevereiro, o acordo de cooperação técnica para desenvolver o Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), que reunirá informações sobre a gestão de
resíduos sólidos feita por empresas, municípios, estados e Distrito Federal, e que possibilitará o monitoramento,
a fiscalização e a avaliação dos impactos desses resíduos ao meio ambiente.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é difícil fazer a gestão de resíduos num país tão diverso e
de distâncias continentais como o Brasil. “Mas, aprimorando as experiências bem-sucedidas e aprendendo com
os erros, conseguiremos encontrar as soluções necessárias”, afirmou.
O Sinir é um instrumento fundamental para a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
aprovada em 2010. “O Sinir foi incluído na agenda de 100 dias de governo com o objetivo de qualificar o
processo de decisão dentre as políticas públicas ligadas à gestão de resíduos sólidos”, ressaltou o secretário de
Qualidade Ambiental, André França.
Conforme o documento assinado pelo ministro Ricardo Salles, o secretário André França e o presidente da

Abetre, Luiz Gonzaga Alves Pereira, a Associação ficará responsável pelo desenvolvimento técnico do sistema,
fornecendo o conjunto de softwares que vão viabilizar as operações do Sinir. “O Brasil produz muito poucas
informações para os gestores. Sem dados não tem como planejar e, sem planejar, não tem como executar”,
disse Pereira.
As equipes do MMA e da Abetre vão começar a trabalhar na formatação do sistema de forma integrada. A
expectativa é que o resultado seja apresentado nas comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho.
Segundo o presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, a criação de uma ferramenta que auxilie a enriquecer os
dados é positiva. “Os municípios têm dificuldade em estabelecer as coletas seletivas e fechar os lixões, que são
premissas fundamentais da PNRS. O Sinir será uma da fonte de informação que auxiliará na implantação da
logística reversa dos municípios, que é um complemento da PNRS”, explica.

Abiquim é eleita para a superintendência da ABNT CB-010
Fotos: Abiquim/Divulgação

As assessoras da Abiquim: Camila Hubner Barcellos Devincentis (superintendente do CB-010) e
Renata Fernandes Souza (chefe de secretaria do CB-010)

A Abiquim participou entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019 do processo eletivo de Superintendentes –
Comitês brasileiros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e mais uma vez foi eleita para a
superintendência do Comitê Brasileiro de Química (CB-010). A assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim,
Camila Hubner Barcellos Devincentis permanece no cargo de superintendente junto com a chefe de secretaria e
assessora de Comissões Setoriais e Normas Técnicas da Abiquim, Renata Fernandes Souza, no triênio de 2019 a
2022.
Desde 1994 a Abiquim sedia o Comitê Brasileiro de Química (CB-010) em parceria com a ABNT e coordena as
atividades relacionadas à normalização técnica do setor químico no Brasil. Atualmente o CB-010 possui 98

normas técnicas publicadas e está em constante desenvolvimento de outras novas, principalmente em parceria
com as Comissões Setoriais da Abiquim. As comissões que trabalham ativamente com o CB-010 são:


Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes – 19 projetos de Normas publicadas;



Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água – 18 projetos de Normas publicadas;



Comissão Setorial de Poliuretanos – 18 projetos de Normas publicadas;



Comissão de Gerenciamento de Produtos (GEPRO), por meio da revisão da norma ABNT NBR 14725
relacionada à implementação do GHS no Brasil.

Por meio da Superintendência do CB-10, a Abiquim possui interface com outros Comitês da ABNT, sempre que
necessário, facilitando a comunicação e solicitação de ações. Como exemplo, o trabalho da Comissão Setorial de
Silicones com o CB-03 Eletricidade, Comissão de Corantes com o CB-17 Têxteis e do Vestuário e CB-164 Tintas,
Comissão Setorial de EPS com os CB-024 Segurança contra incêndio, CEE-155 Materiais isolantes térmicos e
acústico, CEE-094 Laje pré-fabricada, pré-laje e de armaduras treliçadas eletrossoldadas, etc.
O trabalho do CB-010 é essencial para a indústria química brasileira, pois algumas normas são citadas em
legislações nacionais, tendo desta forma força de lei, como, a ABNT NBR 15784, citada pela Portaria de
Potabilidade de Água 2914 do Ministério da Saúde, ABNT NBR 14725, citada pela Norma Regulamentadora 26
do Ministério do Trabalho e que atualmente, é o único instrumento, na língua portuguesa, para a
implementação do GHS no Brasil.
Para mais informações sobre o CB-010 entre em contato com a assessora de Comissões Setoriais e Normas
Técnicas da Abiquim, Renata Fernandes Souza, pelo e-mail: renata.souza@abiquim.org.br.

Roadshow da VDI na Plástico Brasil apresenta
as boas práticas alemãs para a Indústria 4.0
Foto: Abiquim/Divulgação

Plástico Brasil 2017

A Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha receberá o Roadshow VDI: Boas práticas
alemãs para a Indústria 4.0. A programação organizada pela VDI Brasil (Associação de Engenheiros BrasilAlemanha), em parceria com a VDMA (Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas e Instalações Industriais),
será realizada no dia 26 de março, das 13h às 19h.
O objetivo do encontro é demonstrar os benefícios da aplicação de boas-práticas alemãs documentadas de
forma objetiva e prática nas diretrizes da VDI e VDMA, por meio de palestras ministradas por especialistas
internacionais, representantes de empresas como Arbug, Stäubli, Wittmann Battenfeld, e da própria VDMA.
Para o vice-presidente e chairman do cluster Digitalização na Indústria da VDI-Brasil e presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Ferramentais (Abinfer), Christian Dihlmann, estamos vivendo uma nova era da
tecnologia da informação, mas principalmente, da velocidade das mudanças. “Para que os meios produtivos
possam suportar a demanda por flexibilidade nas operações, não há como desviar-se das tecnologias inovadoras
que conseguem tratar as informações na velocidade necessária para aplicar nos processos apropriados”.
O Roadshow VDI é voltado para tomadores de decisão com autonomia para implementação de projetos rumo à
Indústria 4.0. Entre os palestrantes estão o diretor técnico na VDMA Máquinas de Plástico e Borracha com foco
em Normas de Segurança, Padronização de Interfaces e Indústria 4.0, Harald Weber, que falará sobre o tema
“OPC UA Interfaces for plastics and rubber Machinery”, e representando a VDIBrasil, o diretor executivo,
Johannes Klingberg, falará sobre “Diretriz VDI 4000 – A importância de embasar o uso de tecnologias digitais em
planejamento estratégico”.
Além dessas palestras, serão apresentados cases pelas empresas participantes, fabricantes e usuárias de

máquinas para plástico e borracha.
A participação no Roadshow VDI é gratuita para associados da VDI-Brasil (pessoa física). Para os demais, o
investimento é de R$ 120,00 (não associados) e de R$ 100,00 para associados da Abimaq e Abiquim,
realizadoras da Plástico Brasil. Para grupos acima de cinco colaboradores, o valor sai R$ 80,00 por pessoa. O
investimento inclui acesso a todas as palestras (com tradução simultânea) e à feira, coffee-break e certificado de
participação.
A Plástico Brasil vai reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais com soluções tecnológicas, inovações
de processos, modelos de negócio e produtos para transformar toda a cadeia produtiva do plástico.
O evento que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, entre os dias 25 e 29 de março deverá receber
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.
Clique aqui para acessar a programação completa do Roadshow VDI: Boas práticas alemãs para a Indústria 4.0 e
fazer sua inscrição.
Clique aqui para fazer sua inscrição na Plástico Brasil.

Entre as 73 propostas que fortalecerão a indústria química brasileira,
apresentadas no estudo “Um outro futuro é possível”, 30 são dedicadas ao
tema logística e abrangem sugestões para sanar os problemas nas
hidrovias, malhas ferroviárias e rodoviárias, visando reduzir os custos e
aumentar a eficiência do setor produtivo. No tema logística são 7 propostas
de curto prazo, 18 de médio prazo e 5 de longo prazo.
Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível

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

 DCI – Setor tem déficit recorde da balança comercial
 Aqui Notícias – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Zero Hora – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Marília Notícia – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Tribuna do Paraná – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Diário do Sudoeste – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Diário do Jaraguá – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 A Tarde – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Repórter Diário – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Estado de Minas – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 O Liberal – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 FasterNet – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Tarobá News – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Belém online – Déficit comercial de químicos bate recorde em janeiro, aponta Abiquim
 Valor Econômico – Déficit comercial de químicos bate recorde em janeiro, aponta Abiquim
 Diário do Grande ABC – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro

 ES Hoje – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 UOL – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 BOL – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 IstoÉ Dinheiro – Produtos químicos têm déficit recorde para mês de janeiro
 IstoÉ – Produtos químicos têm déficit recorde para mês de janeiro
 MixVale – Produtos químicos têm déficit recorde para mês de janeiro
 DCI – Produtos químicos têm déficit recorde da balança para mês de janeiro
 Responsible Care Update – Abiquim hosts 17th Responsible Care Congress
 Terra – Governo de SP reduz reajuste de gás para clientes da Comgás a partir de março
 IstoÉ Dinheiro – Governo de SP reduz reajuste de gás para clientes da Comgás a partir de março
 IstoÉ – Governo de SP reduz reajuste de gás para clientes da Comgás a partir de março
 ES Hoje – Governo de SP reduz reajuste de gás para clientes da Comgás a partir de março
 MixVale – Governo de SP reduz reajuste de gás para clientes da Comgás a partir de março
 Química.com.br – Indústria assume compromisso global contra resíduo plástico
 Portal DBO – Subsídio de energia para agronegócio é questionado
 Globo Rural – Subsídio de energia para agronegócio é questionado
 Estadão.com – Tereza Cristina critica fim do desconto sobre energia para produtor rural
 Terra – Subsídio de energia para agronegócio é questionado
 Época Negócios – Subsídio de energia para agronegócio é questionado

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Eastman assina acordo de licenciamento com a HPO para aplicar tecnologia de filtragem seletiva da luz azul
em películas e interlayers de PVB
Henkel promove novos avanços em sustentabilidade
Grupo Solvay divulga resultados de 2018
Nova plataforma digital da BASF oferece portfólio de Materiais de Performance para indústria de calçados
BASF registra discreto aumento nas vendas de 2018 e queda nos lucros devido a menor contribuição de
Químicos
Evonik lança novo pó polimérico para aplicações de impressão 3D em faixas mais altas de temperatura
Covestro na European Coatings Show 2019

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM
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4 a 6 - Recesso de Carnaval

4 e 5 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável - Organismos certificadores

28 e 29 - Formação de Auditores Internos do Sistema de
Gestão do Atuação Responsável

11 e 12 - Formação de Auditor Interno do SASSMAQ - 3ª
Edição
19 - Sexta-feira Santa
21 - Páscoa e Tiradentes

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
28 e 29/03 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável
04 e 05/04 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável – Organismos
certificadores
11 e 12/04 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 12 a 18 de março:
12 de março
09h00 – Comissão de Gestão do Atuação Responsável®
14h00 – Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água
13 de março
09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente
14 de março
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
14h00 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial
15 de março
10h00 – Comissão Temática Relações Governamentais

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