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Presidente do Conselho da Abiquim, Marcos De Marchi, apresenta panorama sobre
o futuro da indústria química brasileira em encontro da APLA
Foto: Heitor Vilela/APLA

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, no painel “O Futuro da Petroquímica”

O presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, participou do painel de CEOs “O Futuro da
Petroquímica”, que foi realizado no dia 12 de novembro, durante o “38º Encontro Latino-Americano de
Petroquímica”, realizado em Cancún, no México, entre os dias 10 e 13 de novembro, pela Associação Petroquímica e
Química Latinoamericana (APLA).
Na apresentação “O Futuro da Indústria Química e Petroquímica no Brasil”, o presidente do Conselho Diretor da
Abiquim explicou os desafios e as oportunidades da indústria química nacional, que é afetada principalmente pelo
alto custo de matéria-prima e energia e logística deficiente. Mas ele também destacou que o País possui uma grande
variedade de oportunidades como a crescente oferta de petróleo e gás-natural e a matriz energética de fonte
renovável disponível no País. Segundo De Marchi, a mudança no mercado de automóveis com a evolução da

participação dos carros elétricos reduzirá o consumo de combustíveis fósseis, o que pode gerar à indústria química
maior disponibilidade de Nafta.
As questões regulatórias também foram lembradas pelo executivo como a Lei do Gás, que deverá definir uma política
para o uso do gás natural como matéria-prima; a Lei do Pré-Sal, que permitirá o uso de parte do gás e do petróleo da
União para ampliar a cadeia de refino do petróleo; e a recente criação do Grupo de Trabalho para a Diversificação da
Indústria Química Brasileira (Gediq).
Entre os atrativos do mercado brasileiro De Marchi destacou o tamanho da economia nacional, as grandes reservas
de petróleo e gás do País, a matriz energética de fontes renováveis, a promoção do desenvolvimento sustentável dos
outros setores, a mudança nos hábitos dos consumidores como o crescimento no consumo de cosméticos e produtos
de higiene pessoal, além da evolução da Química 4.0.
O painel foi moderado pelo vice-presidente da Unidade de Poliolefinas América do Sul e Europa da Braskem, Edison
Terra; e também teve a participação do CEO da Braskem Idesa, Stefan Lepecki; e do vice-presidente comercial da
Ecopetrol, Pedro Manrique.

Diretora e gerente-geral da Anvisa debatem regulação de agroquímicos
com representantes da Comissão de Químicos para o Agronegócio
Foto: Abiquim/Divulgação

O coordenador da Comissão, Valdir José Caobianco; a diretora da Anvisa, Alessandra Bastos Soares; e
a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar

A diretora de Autorização e Registro Sanitários (Diare), Alessandra Bastos Soares e o gerente-geral de Toxicologia,
Carlos Alexandre de Oliveira Gomes, ambos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram os convidados

da reunião extraordinária da Comissão Setorial de Químicos para o Agronegócio da Abiquim, realizada no dia 9 de
novembro, na sede da Associação.
A reunião foi focada nas Consulta Pública da Anvisa nº 484, de 16 de março de 2018, que dispõe sobre os critérios
para avaliação e classificação toxicológica de agroquímicos, componentes, afins e preservativos de madeira; e na
Consulta Pública nº 486, que estabelece e dá publicidade à lista de componentes não ativos de agroquímicos e afins
considerados avaliados e à lista de componentes não autorizados para uso em agroquímicos e afins.
A diretora da Anvisa lembrou que a agência trabalha para construir normas claras, que gerem segurança e eficácia
beneficiando toda a sociedade, e está atenta ao setor devido ao alto volume de produção agrícola no País.
Foto: Abiquim/Divulgação

A assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Camila Hubner Barcellos; a diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla
Cunha; e a gerente de Assuntos Regulatórios do Sindiveg, Andreza Kerr Fantine

A diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla Cunha, explicou que o setor químico tem compromisso em
buscar a melhoria contínua na saúde, segurança e meio ambiente, por meio do Programa Atuação Responsável®.
Andrea afirmou que o setor defende a necessidade de se ter uma regulação, mas pondera que ela precisa ser factível
e considerar a avaliação de risco dos produtos. O coordenador da Comissão, Valdir José Caobianco, ressaltou que o
setor também trabalha para aumentar a segurança nas áreas em que são armazenados os produtos químicos e para
isso desenvolve o Projeto Armazenagem Responsável.
A assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Camila Hubner, com o apoio dos demais participantes, apresentou
os pontos considerados sensíveis das Consultas Públicas 484 e 486 para as empresas fabricantes de componentes
associadas da Abiquim. Eles também ressaltaram a necessidade de proteger os dados dos novos componentes
desenvolvidos para serem usados nos agroquímicos.
A necessidade de ter um processo de cooperação regulatória para reduzir os custos nas avaliações dos componentes
também foi abordada na reunião. Sobre esse tema, o gerente-geral de Toxicologia, Carlos Alexandre de Oliveira
Gomes, explicou que a agência prevê utilizar o que vem sendo feito por agências de qualidade no mundo.
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Reunião da Comissão Setorial de Químicos para o Agronegócio da Abiquim

Os representantes das empresas que compõem a comissão e as entidades parceiras – Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag), Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), Associação Brasileira as Indústrias de Química
Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa
Vegetal (Sindiveg) – reconhecem a necessidade de o País ter uma regulação robusta de agroquímicos e que seja
reconhecido internacionalmente.
A diretora de Autorização e Registro Sanitários (Diare), Alessandra Bastos Soares, afirmou que a agência planeja
dialogar com o setor como forma de buscar a melhor solução para os temas apresentados. Por fim, pretende
promover reuniões frequentes com representantes das entidades presentes de forma a regular produtos e
componentes que ajudem o produtor rural e garantam a saúde de trabalhadores, produtores, população e preservem
o meio ambiente.

Inscrições para o 23º ENAIQ estão disponíveis no hotsite do evento

O hotsite do 23º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química já está no ar e nele é possível fazer sua inscrição, na
área de imprensa é possível acessar releases e notícias do evento, ainda é possível encontrar fotos e fazer o
download da newsletter da última edição.
O ENAIQ será realizado no dia 7 de dezembro, no Hotel Unique. O evento terá apresentações sobre os desafios da
indústria química diante do novo cenário político, a divulgação dos dados referentes ao faturamento, participação no
PIB e balança comercial do setor em 2018, além dos números de faturamento da indústria química por grupos de
produtos – químicos de uso industrial; produtos farmacêuticos, fertilizantes; higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos; defensivos agrícolas; sabões e detergentes; tintas, esmaltes e vernizes; fibras artificiais e sintéticas; e
outros.
Na ocasião também serão anunciados os vencedores do 17º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia e será feita uma
homenagem aos estudantes que receberam medalhas na International Chemistry Olympiad (50th IChO) e na 23ª
Olimpíada Iberoamericana de Química.
O evento já tem o patrocínio das empresas: BASF, Braskem, Cesari, Deten, Eastman, Elekeiroz, Granel Química,
Ingevity, Innova, Nitro Química, Nouryon, Oxiteno, Rhodia Solvay, Suatrans, Unigel, Unipar Carbocloro e White
Martins. As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 23º ENAIQ devem entrar em contato
com o assessor de Marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo telefone (11) 2148-4715 ou pelo e-mail
fernando.tavares@abiquim.org.br.
O Hotel Unique está localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 4700, na capital paulista. O 23º ENAIQ será
realizado no período da manhã, seguido por um almoço.
Clique aqui para acessar o hotsite do ENAIQ.

Grupo de Trabalho para a Diversificação da Indústria Química Brasileira
define escopo de temas de trabalho em suas primeiras reuniões
As duas primeiras reuniões do Grupo de Trabalho para a Diversificação da Indústria Química Brasileira (Gediq) foram
realizadas no dia 7 de novembro, em Brasília.
A primeira reunião, ocorrida no período da manhã, contou com a presença da secretária executiva do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Yana Dumaresq Sobral Alves; do secretário de Desenvolvimento e
Competitividade Industrial do MDIC, Igor Calvet; e do secretário de Inovação e Novos Negócios do MDIC, Rafael
Moreira. A Abiquim foi representada por seu presidente-executivo, Fernando Figueiredo e pelas diretoras de
Economia e Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, e de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marina
Mattar.
A secretária executiva do MDIC, Yana Alves, informou que a agenda contemplava a apresentação dos materiais
disponíveis e diretrizes para a organização dos trabalhos. O secretário Igor Calvet defendeu o direcionamento de
esforços para a proposição de ações específicas, uma vez que os diagnósticos já estão prontos.
O presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, destacou a questão do diagnóstico, que já está pronto, e
ponderou a importância dos dois temas a serem abordados nas apresentações técnicas da tarde, como o “Estudo do
Potencial de Diversificação da Indústria Química do BNDES” e o “Estudo Um Outro Futuro É Possível”. Figueiredo
também sugeriu que o Ministério considerasse convidar um membro da Equipe do Governo de Transição e defendeu
a manutenção do Ministério da Indústria no próximo governo, bem como a antecipação da previsão de conclusão dos
trabalhos para o fim do ano de 2018.
Os representantes do BNDES, André Cruz e Pedro Paulo Dias, apresentaram um resumo sobre o “Estudo do Potencial
de Diversificação da Indústria Química”, concluído em 2014, com foco para os setores prioritários, elencados pelas
consultorias Bain & Comapny e Gás Energy, e atualizaram os números relativos ao documento sobre matérias-primas
petroquímicas e o potencial dos leilões dos recursos de óleo e gás da União, com base na avaliação de
competitividade, e oportunidades perdidas ao longo do tempo. Eles destacaram a importância de, com base na
legislação atual, se trabalhar a realização de leilões específicos do óleo e do gás natural de propriedade da União para
industrialização no Brasil, além de informar que o BNDES deve lançar um estudo, até o fim do mês de novembro,
consolidando informações de viabilidade e com dados do efeito arrecadatório positivo para o País. Os representantes
do BNDES também destacaram o efeito agregador e propulsor dessa política e do setor para a economia, destacando
o potencial de indústria de base do setor químico.
Também estiveram presentes na reunião representantes da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI),
do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo
(Sinproquim), da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Associação Brasileira das Indústrias
de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
No período da tarde, foi realizada a segunda reunião do Gediq, na qual a diretora de Economia e Estatística da
Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, apresentou as principais oportunidades de investimentos com base no
“Estudo do Potencial de Diversificação da Indústria Química do BNDES”. Fátima comentou ter sido feita uma
avaliação dos 21 segmentos priorizados pelo estudo do BNDES, destacando aqueles em que a oportunidade já se
perdeu, em razão de os investimentos já estarem em curso em outros países. Enfatizou a importância dos aspectos
legais que já estão à disposição do governo, como a previsão em Lei da realização dos leilões de óleo e gás da União
para refino e petroquímica, para implementação das oportunidades que ainda são válidas para o Brasil. Citou vários
exemplos de possíveis projetos na área química.
A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, apresentou o estudo “Um Outro
Futuro é Possível”, e destacou que a integração da atividade de exploração de petróleo com a indústria química é
uma tendência mundial.
Na reunião também foi definido que as propostas do Gediq serão organizadas nos seguintes itens: matéria-prima,
energia, inovação e química 4.0 e comércio exterior.
Com base na aprovação do escopo, foi definida a proposta de cronograma. O Gediq tem até o dia 14 de novembro
para encaminhar as informações que devem estar presentes no escopo do trabalho, em 30 de novembro será
realizada a reunião de fechamento do material de contextualização do escopo; e em 19 de dezembro será feita a
reunião de fechamento das propostas.

Abertura de concorrência no mercado é debatida no
“Seminário Saneamento 2019-2022”
O “Seminário Saneamento 2019-2022”, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da
Abiquim, no dia 7 de novembro, em Brasília, promoveu o debate sobre como as empresas podem contribuir para a
melhoria do saneamento básico no Brasil.
A abertura do evento contou com a participação do vice-diretor de Relações Institucionais da CNI, Paulo Afonso
Ferreira; do secretário-executivo do Ministério das Cidades, Silvani Pereira; dos senadores Roberto Muniz (MDB/BA) e
Valdir Raupp (MDB/RO); e do deputado federal Leonardo Quintão (MDB/MG), membros da Comissão Mista no
Congresso Nacional destinada a análise da Medida Provisória 844/2018, que reformula o marco regulatório do
saneamento básico.
O vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso Ferreira, destacou a
importância da parceria com o setor privado para alavancar os investimentos e ampliar o atendimento à população.

“Mais de 50% do esgoto gerado no País não é tratado. Ou seja, 99 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta dos
efluentes produzidos”, observou. Ferreira destacou a importância da discussão da Medida Provisória nº 844, que
harmoniza e traz previsibilidade à regulação do setor de saneamento no País e abre o mercado para a concorrência,
de forma que a população possa ser atendida pela empresa, seja pública ou privada, que preste o serviço mais
eficiente.
Na visão de Silvani Pereira, do Ministério das Cidades, a MP 844 seria uma resposta imediata ao problema dos
municípios em acessar os recursos para infraestrutura devido, principalmente, ao ajuste fiscal sofrido no País. Diante
dessa realidade, o relator da Medida, o senador Valdir Raupp, apontou que é essencial o incentivo aos investimentos
privados, provendo as empresas de segurança jurídica e regulatória necessárias.
Por outro lado, o senador Roberto Muniz (PP/BA), defendeu que, apesar da importância dos investimentos privados,
ainda seria necessário que ocorresse uma mudança no pensamento brasileiro vigente, que entenderia como negativa
a Parceria Público Privada (PPP). Mas, que a partir da publicação da MP teria se aberto uma porta para o diálogo
sobre a universalização do setor a partir de uma disputa de eficiência entre as empresas públicas e as privadas.
Foto: José Paulo Lacerda

O coordenador da Comissão de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim, José Eduardo Gobbi

A Abiquim participou da mesa-redonda “Oportunidades de um legado ao Brasil e a MP844/18”, onde foi
representada pelo coordenador da Comissão de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim, José Eduardo Gobbi.
Ele ressaltou a visão da Associação, que entende a importância da aprovação da MP, para a indústria química e como
forma de promover o desenvolvimento social.
A mesa-redonda também teve a participação de representantes da Casa Civil, Banco Mundial e da Associação
Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Encarregado pela abertura da mesa, o representante do Banco
Mundial, Marcus Thadeu Abicalil, apontou a visão do BM, que há uma necessidade de promoção não somente de
investimentos em saneamento, mas também, na área de infraestrutura como um todo, localizando as áreas

prioritárias. A representante da Casa Civil, Marta Seiller, defendeu que a MP proporcionará uma padronização
regulatória e possibilitará a realização de chamamento público.
O secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Adailton Trindade, explicou na mesa-redonda “Investimento e
eficiência na prestação do serviço de saneamento”, que apesar dos investimentos massivos trazidos pelos Programas
de Aceleramento do Crescimento (PAC), não foi possível constatar melhorias significativas no setor de saneamento,
visto que a ocorrência de várias obras no setor estão paradas ou foram canceladas. Segundo Trindade, seria
necessária redução de perdas e a elaboração de sistemas mais eficientes, além de investimentos na eficiência do
setor elétrico no País. Em relação as novas atribuições adicionadas a Agência Nacional de Águas (ANA), a diretorapresidente da Agência, Cristianne Dias, ressaltou que a agência seria a mais preparada dentre os demais órgãos do
governo para lidar com o setor. Afirmou que a ANA servirá como um suporte das agências locais, padronizando e
preenchendo o vácuo regulatório existente.
Ao término do evento, a CNI lançou um infográfico sobre a realidade do saneamento no Brasil, que tem como
objetivo trazer de forma interativa um retrato completo dos serviços de água e esgoto no País. O infográfico ainda
apresenta exemplos bem-sucedidos de municípios que recorreram à iniciativa privada para ampliar o atendimento à
população.
Clique aqui para acessar o infográfico.

Comissão de Poliuretano apresenta as vantagens do produto
em congresso da Feiplar Composites & Feipur Poliuretano
A “10ª Feiplar Composites & Feipur Poliuretano – Feira e Congresso Internacionais de Composites, Poliuretano e
Plásticos de Engenharia”, realizada de 6 a 8 de novembro, no Expo Center Norte, na capital paulista, apresentou uma
feira com mais de 300 empresas expositoras e um congresso com a participação de especialistas do Brasil, Alemanha,
Estados Unidos, Inglaterra e Suécia.
A Abiquim participou da programação do congresso, por meio da Comissão Setorial de Poliuretano. No dia 6 de
novembro, o gerente Técnico de Comercial da Dow e Rodnei Abe, fez a apresentação “Uso de Poliuretano para
Isolamento Térmico”, no qual mostrou as vantagens da utilização do poliuretano e do poliisocianurato para o
isolamento térmico incluindo sua leveza, entre as vantagens dos produtos estão sua resistência ao ataque de
roedores, insetos e fungos, além sua capacidade de aderir a diversos substratos como metais, madeira, papel,
tecidos, concreto.
Já no dia 8 de novembro, a representante técnica da Divisão de Poliuretanos da Covestro, Fernanda de Luca Porto,
realizou a apresentação “Boas Práticas de Armazenagem e Manuseio de Isocianatos”, em que explicou a Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), documento da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), obrigatório na comercialização de produtos químicos. Fernanda também destacou os cuidados que devem
ser tomados com a exposição e temperatura do produto, exemplos de comportamento seguro e inseguro, além do
uso correto dos equipamentos proteção individual (EPI).
Para mais informações sobre a Comissão Setorial de Poliuretano entre em contato com a coordenadora-executiva da
Comissão, Carolina Ponce de León, pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.

COFIP ABC encerra primeiro ciclo do programa Polo na Comunidade
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) encerrou o primeiro ciclo de palestras
interativas do programa Polo na Comunidade, lançado em maio deste ano com intuito de conscientizar as
comunidades vizinhas do Polo Petroquímico para a adoção de boas práticas em saúde, segurança e meio ambiente.
O programa é organizado em parceria com o Conselho Comunitário Consultivo (CCC) e em seis meses de realização de
encontros as palestras interativas abordaram: uso seguro do botijão de gás, alimentação saudável e primeiros
socorros. No período, o programa piloto recebeu público aproximado de 100 pessoas distribuídas em quatro
palestras.
Para o gerente executivo do COFIP ABC, Francisco Ruiz, o primeiro ciclo do programa estabeleceu as bases
necessárias para a ampliação da iniciativa em 2019. “O programa cumpriu a principal meta, que era mobilizar os
conselheiros das comunidades e os colaboradores das organizações para ampliação do programa, que passará a
contar com duas palestras mensais a partir no próximo ano”, adianta.
Hoje o Conselho Comunitário Consultivo reúne 14 conselheiros comunitários, responsáveis por mobilizar moradores
do entorno para as palestras interativas. De acordo com a conselheira Odila Aparecida Croco, este primeiro ano foi
marcado por aprendizados, que permitirão alcançar mais resultados em 2019. “A intenção é expandir cada vez mais
em quantidade de palestras e participantes”, conta.
A expectativa é compartilhada por Marli Machado, também conselheira comunitária, que avalia a relevância do
programa: “Até hoje há repercussão (de palestra que foi realizada em maio) entre as pessoas, que comentam e
orientam umas às outras”. A conselheira Maria Satiko também destaca o interesse da população. “As pessoas já estão
pedindo para levarmos outras palestras”.

O cloro está presente na composição de 96% dos produtos químicos
empregados para proteger as plantações agrícolas. Produtos à base de cloro
são usados para eliminar bactérias de origem alimentar, como a Salmonella, e
na higienização das embalagens para manter os alimentos seguros e frescos.
Fonte: Abiclor
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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

 Truck Brasil – Indústria química tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos
 TV Cultura – Jornal da Cultura (entrevista com o presidente-executivo Fernando Figueiredo na matéria
que sobre os novos ministérios a partir de 11 minutos e 20 segundos)
 Valor online – Abiquim vê melhora
 Cargo News – Indústria química tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos
 A Crítica – Amazonas é o 3º estado com maior déficit de coleta de esgoto do País, aponta estudo
 Diário dos Campos – Indústria química tem melhor trimestre dos últimos 12 anos
 Revista Amanhã – Indústria química tem melhor trimestre dos últimos 12 anos

 Rede Notícia – Indústria química tem melhor trimestre dos últimos 12 anos
 Brasil Caminhoneiro – Acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos diminui
 Revista Plástico Sul – Indústria química tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos
 Gazeta de Toledo – Indústria química tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos
 Valor online – Produção de químicos de uso industrial sobe quase 1,5% no 3º trimestre
 Petronotícias – Indústria química brasileira tem o melhor resultado no trimestre nos últimos 12 meses
 Bahia BA – Indústria química tem melhor trimestre dos últimos 12 anos
 Agência Brasil – Indústria química tem melhor trimestre dos últimos 12 anos
 O Sul – Entidades pedem a criação do Ministério da Produção, Trabalho e Comércio
 Jornal do Comércio/RS – Entidades pedem criação do Ministério da Produção, Trabalho e Comércio
 Sul 21 – Empresários pedem a Bolsonaro criação de Ministério que une indústria e trabalho
 Portos e Navios – Petrobras vai lançar edital até janeiro para arrendar fábricas no NE
 Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) – Entidades pedem criação do Ministério da
Produção, Trabalho e Comércio
 Bahia Econômica – Empresários propõem fusão do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e
Serviços com a pasta do Trabalho
 Só Fatos – Entidades pedem criação do Ministério da Produção, Trabalho e Comércio
 Portal do Trânsito – Indicador de acidentes no transporte de produtos perigosos atinge um dos
menores níveis da história
 Valor online – Petrobras vai lançar edital até janeiro para arrendar fábricas no NE
 Valor online – Extinção do MDIC divide lideranças da indústria
 Valor online – Setores da indústria divergem sobre proposta de extinção do MDIC

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Henkel realiza último webinar do ano
Termotécnica, mais uma vez, entre as 150 melhores
Solvay inaugura fábrica de solventes oxigenados AUGEO® no Brasil e amplia participação na química sustentável
Chemours amplia parceria com quantiQ para distribuição de solventes químicos
Voluntários da Ecolab em ação para revitalização de escolas municipais e praça pública na região do Campo Limpo,
zona sul de São Paulo
Aplicativo Easy Casting: a inovadora solução digital feita para o suporte ao cliente lançada no Brasil

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM

DOM

SEG

4
11
18
25

5
12
19
26

Novembro
TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30

DOM

SEG

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Dezembro
TER QUA QUI
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

SEX
7
14
21
28

SÁB
1
8
15
22
29

02 - Dia de Finados

07 - 23º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ)

05 - Os impactos do e-Social na Indústria Química:
obrigações, regras e pontos críticos

19 - Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as
dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores

08 – Fundamentos de Segurança de Processo

25 - Natal

15 - Proclamação da República
30 – Classificação e Comunicação de perigos segundo o
GHS/RJ

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
30/11 – Classificação e Comunicação de perigos segundo o GHS/RJ
19/12 – Indicadores do Atuação Responsável: Esclarecendo as Dúvidas sobre o Preenchimento dos Indicadores

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 13 a 19 de novembro:
13 de novembro
10h00 – Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas
14 de novembro
09h00 – Comissão Temática de Logística e Parceiros do Atuação Responsável

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