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Exportações de US$ 862 milhões representam pior resultado mensal em produtos
químicos desde a crise econômico-financeira internacional
Redução do Reintegra representará retrocesso para a inserção competitiva
do Brasil no mercado internacional
O mês de maio foi particularmente preocupante para o setor químico brasileiro. Com resultados diametralmente
opostos, as importações em produtos químicos foram as maiores desde setembro do ano passado, totalizando
praticamente US$ 3,5 bilhões no mês, ao passo que as exportações, de US$ 862 milhões, representaram o pior
resultado mensal em produtos químicos desde a crise econômico-financeira internacional em idos de 2008.
Igualmente, as perspectivas para até o final do ano e para os próximos são bastante desencorajadoras no
contexto da redução da alíquota do Reintegra de 2% para ínfimos 0,1% e da revogação do Regime Especial da
Indústria Química (REIQ), por meio da Medida Provisória 836, de 30 de maio de 2018, medida que poderá gerar o
fechamento de plantas, postos de trabalho e causar perdas que poderão chegar a R$ 3 bilhões até 2021.
Nos últimos doze meses (junho de 2017 a maio de 2018), o déficit da balança comercial de produtos químicos, de
US$ 25,2 bilhões, é mais um indicador que sinaliza para um agravamento do cenário, apontando um avanço de
7,7% na comparação com o déficit do total de 2017, de US$ 23,4 bilhões. De janeiro a maio de 2018, o Brasil
importou US$ 15,6 bilhões e exportou US$ 5,4 bilhões em produtos químicos, perfazendo um déficit de US$ 10,2
bilhões no período. Na comparação com os mesmos meses do ano passado, as importações cresceram 11,8%,
enquanto houve retração das exportações em 2%.
“Se considerada a situação de fragilidade do mercado interno e a necessidade imperiosa de exportação, a
redução do Reintegra – definido pelo Governo como um benefício, quando, na verdade, é um mecanismo de
ressarcimento tributário – não faz o menor sentido. Essa decisão coloca em risco a frágil retomada do
crescimento econômico brasileiro e especialmente os empregos de qualidade gerados pelas empresas
exportadoras de produtos de alto valor agregado e de elevado nível tecnológico, como é o caso da química”,
destaca o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo.

Frente Parlamentar pela Abertura Comercial realiza
reunião inaugural na Câmara dos Deputados
Foto: Facebook/deputado Gisueppe Vecci

FPQuímica participa da primeira reunião da Frente Parlamentar pela Abertura Comercial

A Frente Parlamentar pela Abertura Comercial realizou, no dia 20 de junho, sua primeira reunião técnica, que
teve como objetivo promover a integração entre os membros do grupo e o debate sobre o Plano de Trabalho
Proposto por seu presidente, deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO), o cronograma de atividades e os
procedimentos. A recém-criada Frente tem o objetivo de avançar nas discussões sobre tarifas, alíquotas e
incentivos econômicos para o setor produtivo brasileiro.
“Precisamos perseverar para que nosso mercado seja competitivo, com maior abertura econômica”, disse Vecci
durante a abertura dos debates. Ele avalia que é preciso que o País esteja em par de igualdade com outros de
mesma capacidade econômica. “No entanto, não devemos virar as costas para setores que tenham dificuldades
para competir”, ressalva.
A Frente Parlamentar da Química participou da reunião e foi representada por seu presidente, o deputado João
Paulo Papa (PSDB/SP) e por sua secretária-executiva, a diretora de Relações Institucionais e de Sustentabilidade
da Abiquim, Marina Mattar.
O presidente da FPQuímica, deputado João Paulo Papa, disponibilizou-se para trabalhos conjuntos das duas
Frentes, uma vez que o setor químico poderá contribuir para o debate dessa Frente. Papa destacou a importância
de considerar o Custo Brasil e a questão da logística, que afeta o crescimento econômico o país e apresenta-se
como um entrave à abertura comercial e atração de novos investimentos para o País.
A diretora da Abiquim salientou que é preciso uma abertura econômica com responsabilidade. “Elaboramos uma

lista com 64 produtos químicos que poderiam ter a alíquota reduzida dentro dos países do Mercosul e que não
faz mais sentido ter taxas tão altas. Mas, por outro lado, temos defendido que haja um incentivo para a indústria
nascente, por exemplo, para ela tenha tempo suficiente para ser competitiva”, avalia Marina.
Também participaram da reunião representantes da estiveram presentes na reunião: Isabela Ferreira, da
Prospectiva Macropolítica; Luciana Teixeira, da Câmara dos Deputados; Maisa Barbosa, Camila Sande e Gabriela
Coser, da Confederação da Agricultura e Pecuária – CNA; Patrícia Gomes e Walter Filippetti, da Associação
Brasileira de Máquinas e Equipamentos – Abimaq; Paulo Castelo Branco e Christopher Mendes, da Associação
Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais – Abimei; Kelly Lins, da Associação de
Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação – P&D Brasil.
Mais informações sobre a Frente Parlamentar pela Abertura Comercial podem ser adquiridas pelo e-mail:
frente.aberturacomercial@camara.leg.br.

Abiquim participa de evento promovido por Brasil e Argentina
com foco na aproximação regulatória bilateral
Foto: Abiquim/Divulgação

O ger. de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva (em destaque), fala da importância do alinhamento regulatório para o
fortalecimento institucional bilateral Brasil-Argentina e do Mercosul e para o estímulo à inovação e desenvolvimento tecnológico na região

Em 11 de junho, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Centro de Estudos para o Comércio
Global e Investimentos da FGV organizaram em parceria com a Embaixada da Argentina no Brasil o Seminário
Internacional “ Diálogo Regulatório Brasil – Argentina”, no contexto do diálogo permanente que as autoridades
brasileiras e argentinas mantêm em suas relações bilaterais com o propósito de maior convergência regulatória

no comércio entre as partes e de encontrar oportunidades de cooperação mútua.
O evento contou com a participação do secretário de Comércio do Ministério da Produção da Argentina, Shunko
Rojas, do secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Abrão
Árabe Neto, entre outras autoridades e oficiais de órgãos de normatização e de metrologia, e de vários
representantes do setor privado, tanto do lado brasileiro quanto do argentino, para tratar das experiências que se
mostraram eficazes na aproximação técnica dos órgãos de governo de ambas as partes e também, de maneira
voluntária, de setores da economia, bem como das oportunidades para aprofundamento da integração bilateral
em matéria regulatória.
Além dos painéis com as autoridades e oficiais de governo, foram realizados painéis temáticos setoriais com a
foco na aproximação de diálogos regulatórios. A Abiquim esteve representada pelo gerente de Assuntos de
Comércio Exterior, Eder da Silva, que falou da importância do alinhamento regulatório bilateral entre Brasil e
Argentina, principais parceiros comerciais no Mercosul, para o fortalecimento institucional do bloco e para o
estímulo à inovação e desenvolvimento tecnológico na região. “O Subgrupo de Trabalho nº3 (SGT3) do Mercosul,
em que se discutem os regulamentos técnicos e avaliação da conformidade na região, tem que ser um canal de
estímulo ao desenvolvimento e à integração, promovendo uma harmonização regulatória eficiente, amparada em
fundamentação científica e em gestão de riscos e que possibilite a troca das melhores práticas e lições aprendidas
entre os países. Ainda, é imperativo aproximar os tempos e a realidade dos negócios e dos negociadores
(reguladores) para serem aproveitadas as oportunidades de fortalecimento econômico, por meio da efetivação de
diversos empreendimentos baseados em inovação e pesquisa, gerando empregos industriais de qualidade e de
alta renda para os cidadãos do Mercosul, além de soluções de vanguarda tecnológica para os consumidores da
região”, destaca Eder da Silva.
Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site da FGV. Clique aqui para acessar.

ANTAQ realiza leilões de áreas dos portos de
Paranaguá, Itaqui, Santana e Santos
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) inicia em julho os leilões do 2º semestre do Programa de
Investimentos (PPI) na área portuária. A primeira rodada será realizada em 27 de julho e a segunda em 28 de
setembro, ao todo serão leiloadas áreas em cinco terminais portuários.
No primeiro leilão, em 27 de julho, serão arrendadas duas áreas na Porto de Paranaguá (PR) e uma terceira no de
Itaqui (MA). Os três arrendamentos preveem investimentos no valor de R$ 382 milhões. No Porto de Paranaguá
serão arrendadas uma área para carga geral, especialmente papel e celulose (PAR01), a ser arrendada ao longo de
18 anos; e outra para veículos (PAR12), por 20 anos. No Porto de Itaqui será leiloada uma área destinada à

movimentação de carga geral, com destaque para papel e celulose (IQI18), a ser arrendada por 25 anos.
Na segunda rodada, no dia 28 de setembro, serão leiloados para arrendamento áreas nos portos de Santana (AP)
e de Santos (SP). Em Santana, a licitação abrange área e infraestrutura pública para a movimentação e
armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, especialmente cavaco de madeira. Em Santos, a área licitada
será voltada para granéis líquidos combustíveis. Os arrendamentos preveem investimentos no valor de R$ 249
milhões e serão feitos ao longo de 25 anos de contrato.
Clique aqui para ler os avisos de convocação dos leilões que serão realizados pela ANTAQ.

Abiquim representa a indústria química
em eventos em Santa Catarina e no Espírito Santo
O Sindicato das Indústrias Químicas do Sul Catarinense (Sinquisul) realizou, no dia 18 de junho, na sede da
Associação Industrial de Criciúma (ACIC), o ciclo de palestras “Como Desenvolver Projetos de Inovação”. A
programação de palestras teve a apresentação do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii), professor Jorge Almeida Guimarães. Ele ressaltou que o Brasil tem muito a evoluir para
estar entre os principais países no investimento em Projetos de Desenvolvimento e Inovação. Guimarães aponta
que o setor químico tem muitos projetos de inovação e a Embrapii tem a missão de contribuir para o
desenvolvimento por meio do fortalecimento de colaboração com os institutos de pesquisas e universidades. “Ser
reconhecida como instituição inovadora na promoção de P&D para indústria no Brasil com agilidade, eficiência e
qualidade é a visão que a Embrapii tem”, contou. A programação do evento também teve a apresentação do
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, que destacou a importância do Brasil acompanhar as
novas tecnologias mundiais como a Indústria 4.0.
Foto: CRQXXI/Divulgação

Da esq. para a dir.: o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; o professor do IFES Vila Velha, Roberto Santos; o secretário
executivo do Sindiquímicos ES, José Luciano Domingos; o diretor presidente da Betz Chemicals, Elias Cucco; o diretor da Aproquimes,
Alexandre Vaz Castro; e o professor Mario Sergio da Rocha Gomes, representante do CRQ XXI

No dia 20 de junho, o Conselho Regional de Química (CRQ) 21ª Região Espírito Santo e a Associação Profissional

dos Químicos do Estado do Espírito Santo (Aproquimes) realizaram a “Palestra em Comemoração ao Dia Nacional
do Profissional da Química”, na Universidade Vila Velha, na capital do Espírito Santo. A programação do evento
teve a apresentação “O Crescimento da Indústria Química: cenários e perspectivas”, feita pelo presidenteexecutivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, que também participou de uma mesa-redonda sobre a valorização
do profissional da química com o professor Mario Sergio da Rocha Gomes, representante do CRQ. No mesmo dia,
o presidente-executivo da Abiquim participou de uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de
Vila Velha, na qual abordou a importância do polo industrial da cidade.

Congresso de Atuação Responsável debaterá
sustentabilidade e segurança na logística

A logística é um processo fundamental para a competividade de todos os segmentos econômicos no Brasil. O
Congresso de Atuação Responsável realizado pela Abiquim promoverá no segundo dia do evento, 16 de agosto,
salas temáticas sobre a importância de se ter uma logística sustentável e ações para aumentar a segurança no
transporte de produtos químicos.
No período da manhã será realizada a sala “Logística Sustentável”, na qual serão debatidas as ações para
aumentar a sustentabilidade na logística. “A importância das práticas sustentáveis têm crescido e o tema deverá
fazer parte da revisão do Sassmaq (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade), que
deverá ser feito em 2019”, explica o coordenador da Comissão de Logística da Abiquim coordenador de Projetos
de Logística da Braskem, Fernando Henriques.
O coordenador da Comissão de Parceiros do Atuação Responsável® da Abiquim e gerente de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente para a Área de Logística da Dow na América Latina, Laercio Oliveira, explica que a sala abordará o
Programa de Logística Verde Brasil (PLVB), uma iniciativa de empresas de diversos seguimentos e coordenada
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que será apresentado pelo professor Marcio de Almeida
D’Agosto. “O objetivo do programa é difundir conhecimento, boas práticas, metodologia para medição e controle
de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no transporte de cargas, e por fim definir requerimentos e

implementar um Programa de Certificação de Transporte Sustentável no Brasil até o ano de 2020”, afirma
Oliveira.
A sala também terá a participação do pesquisador do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da
Fundação Getúlio Vargas (FGVCelog), Paulo Fernandes de Oliveira, que apresentará as práticas sustentáveis na
logística de produtos, além da apresentação de cases de sucesso da indústria química no transporte sustentável.
No período da tarde será realizada a sala “Logística – Segurança no Transporte de Produtos Químicos”. O
coordenador da Comissão de Logística da Abiquim, Fernando Henriques, explica que a programação da sala foi
criada para discutir ações que promovam a segurança na logística de produtos.
A sala terá um bloco dedicado ao Sistema de avaliação de SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE – SASSMAQ. O
trabalho em desenvolvimento do Guia de Avaliação de Terminal de Contêiner será apresentado pelo vicecoordenador da Comissão Consultiva do Sassmaq, Sérgio Renato Pereira Leitão (Dow); o Sassmaq Estação de
Limpeza será apresentado pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos
Perigosos (ABTLP), Sérgio Sukadolnick; o coordenador da Comissão Consultiva do Sassmaq, Fernando Franco de
Oliveira da BASF, comunicará as ações para realizar a quarta atualização do Sassmaq Módulo Rodoviário; e o
gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Solvay, Vlamir Kanashiro, promoverá um debate e colherá
sugestões dos usuários do Sassmaq para melhorias no programa.
A programação da sala ainda terá a participação do analista de Controle Ambiental da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB), Marco Antônio José Lainha, que apresentará estatísticas de acidentes envolvendo
produtos químicos perigosos e o trabalho desenvolvido pela Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Estado de São Paulo. “A comissão conta com nove subcomissões
no Estado e um dos trabalhos desenvolvidos é a análise de acidentes junto aos envolvidos. Esse trabalho visa
detectar as causas e a reflexão sobre as oportunidades de melhoria”. Outro fruto do trabalho foi a criação do
curso Primeiro no Local, focado no profissional designado a se dirigir ao local do acidente, constatar os fatos e
adotar as primeiras medidas protetivas.
O Congresso de Atuação Responsável será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center Norte, na
capital paulista, terá como tema a “A Química do Futuro: Universo de Possibilidades e Desafios”. As salas
temáticas abordarão temas que afetam as empresas nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e
sustentabilidade.
O evento reúne a cada edição um público de mais de 500 pessoas entre profissionais de empresas nacionais e
estrangeiras, profissionais liberais, representantes do governo, da academia, da sociedade civil, cientistas, ongs e
sindicatos.

O 17º Congresso de Atuação Responsável tem o patrocínio da Arlanxeo, Basf, Birla Carbon, Braskem, Chemours,
Clariant, Comissão Setorial de Silicones, Covestro, Croda, Dow, Elekeiroz, ExxonMobil, Huntsman, Ingevity, Innova,
Nitro Química, Oxiteno, Rhodia, Unigel e Unipar Carbocloro.
O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), Associação Brasileira da Indústria
de Cloro-Álcalis e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi),
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO), Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha (ABTB),
Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim), Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Instituto Brasileiro do PVC (IPVC), Instituto Ekos Brasil, Plastivida,
Sindicato das Indústrias de Produtos Petroquímicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São
Paulo (Sinproquim) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 17º Congresso de Atuação Responsável
podem clicar aqui.
Clique aqui para ver a programação completa e fazer sua inscrição no Congresso AR 2018.

Aplicativo Congresso de AR 2018 traz programação
das salas temáticas e perfil dos palestrantes
Está disponível para download nas plataformas iOS e Android o aplicativo
Congresso AR 2018. Depois de fazer o download do aplicativo em seu
smartphone é possível acessá-lo criando uma conta de acesso ou por meio do
perfil no Facebook.
O aplicativo oficial do 17º Congresso de Atuação Responsável é gratuito e foi
desenvolvido pela startup Yazo, que faz parte do Grupo Frezarin. Nele o usuário
pode fazer a inscrição para o evento, ver a programação das salas temáticas, o
perfil dos palestrantes participantes e os expositores confirmados. O usuário
também pode montar uma agenda personalizada com as salas temáticas e
minicursos do seu interesse, além interagir com os outros participantes do
principal evento técnico do País.
O download do aplicativo Congresso AR 18 pode ser feito no iTunes e no GooglePlay ou por meio dos QR Codes

disponíveis abaixo:

QR Code para download do aplicativo no sistema operacional iOS

QR Code para download do aplicativo para sistema operacional Android

Clique aqui para fazer o download do aplicativo Congresso AR 2018 para iOS.
Clique aqui para fazer o download do aplicativo Congresso AR 2018 para Android.

Abiquim realiza Pesquisa para identificar dificuldades
no comércio exterior de produtos químicos
A Abiquim realiza a 6ª Pesquisa para identificar as dificuldades enfrentadas no comércio exterior de produtos
químicos, conhecer os anseios e as sugestões dos associados em relação a temas de comércio exterior. O
resultado da pesquisa servirá para que a Abiquim possa melhorar sua atuação como representante do setor
químico e para nortear as ações futuras da Comissão de Comércio Exterior e da Comissão de Assuntos Aduaneiros
e de Facilitação de Comércio Exterior, além de servir de base para solicitações de providências ao Governo e a
entidades devidas.

A pesquisa leva em torno de 5 minutos e contém 25 perguntas divididas em questões operacionais e estratégicas,
abrangendo: operações de comércio exterior; facilitação de comércio; acordos internacionais de comércio;
dificuldades não tarifárias; Mercosul; defesa comercial; relacionamento com a área de comércio exterior da
Abiquim; e outros.
O prazo de resposta é até o dia 13 de julho. Clique aqui para responder a pesquisa.
Mais informações sobre a pesquisa podem ser obtidas com o assessor de Assuntos de Comércio Exterior da
Abiquim, Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

MDIC lança nova plataforma Comex Stat para consultas e
extração de dados do comércio exterior brasileiro
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) lançou nova plataforma Comex Stat para
simplificar consultas e extrações de dados estatísticos do comércio exterior brasileiro. O novo sistema substitui a
ferramenta AliceWeb anteriormente utilizada e tem como objetivo divulgar mensalmente os dados detalhados
das exportações e importações brasileiras, extraídas do sistema integrado de comércio exterior (Siscomex).
Clique aqui para acessar o Comex Stat.
Mais informações sobre a nova plataforma podem ser obtidas com o assessor de Assuntos de Comércio Exterior
da Abiquim, Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Programa recebe vídeos de profissionais
que atuam na prevenção de acidente
O Programa Sempre Prevenção, exibido na TV Justiça, está recebendo vídeos de boas práticas feitos por
profissionais, que trabalham na prevenção de acidentes e mostrem as boas atitudes desses profissionais, dos
trabalhadores e das empresas.
O conceito do programa é que ele seja produzido com os vídeos de prevencionistas de todo o Brasil. O programa
também disponibiliza o site www.programasempreprevencao.com.br onde as empresas podem cadastrar vagas
de empregos para os perfis profissionais citados acima.
Clique aqui e assista a chamada do programa com informações sobre como deve ser o vídeo. As produções ou o
link para os vídeos produzidos e que estejam disponíveis no YouTube podem ser enviados para o e-mail:
contato@programasempreprevencao.com.br.

O Nitrogênio Líquido (N2) é usado para o congelamento de amostras, como
sangue, medula óssea, órgãos para transplante e outros tipos de materiais
biológicos. Este gás também é comumente utilizado para fazer o
deslocamento de equipamentos estéreis, além de servir como fonte de
pressão para o funcionamento dos dispositivos pneumáticos em um
hospital.

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

 Valor Econômico – Importação de produtos químicos sobe 12% de janeiro a maio, diz Abiquim
 Valor Econômico – Indústria e comércio sinalizam retomada lenta depois da greve
 Força Sindical – Indústria e comércio sinalizam retomada lenta depois da greve
 Estadão.com – Grupos tentam derrubar medidas no Congresso
 Portal Protec – Após fechamento de 300 empresas, setor químico defende mudanças
 Additiva – Após fechamento de 300 empresas, setor químico defende mudanças
 Textile Industry – ‘Pacote do diesel’ ameaça retomada da indústria, avaliam entidades setoriais
 Tecnologia de Materiais – Revogação do REIQ agravará situação da Indústria Química Brasileira

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Solvay lança novo polímero especial e expande participação no mercado brasileiro de embalagens de
alimentos
 Henkel oferece flexibilidade nas jornadas para equilibrar vida pessoal e carreira de profissionais
 Dow investirá em unidade flexível de alcoxilação na Costa do Golfo dos Estados Unidos para atender à
demanda crescente
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11- Novos Indicadores de segurança de Processo - Camaçari

03 e 04 - Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Perigos de Produtos Químicos
18 e 19 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Porto Alegre

13- Confiabilidade Humana aplicada a Segurança de
Processo - Recife

23 - Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias

13 - Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos - Porto Alegre

31 e 01 de agosto - Toxicologia

18 - Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos
26 - Novos Indicadores de Segurança de Processo

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
26/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo
03 e 04/07 – Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de Perigos de Produtos Químicos
18 e 19/07 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Porto Alegre/RS)
23/07 – Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias
31/07 e 01/08 – Toxicologia
02 e 03/08 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação de Limpeza 2ª Edição (São Paulo/SP)
08 e 09/08 – Gestão de Suprimentos na Indústria Química

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 26 de junho a 2 de julho:
26 de junho
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo
13h30 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade
14h00 – Comissão Temática de Tecnologia
28 de junho
09h00 – Comissão Setorial de Economia
09h30 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
10h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE) (a ser realizada no Guarujá, na
unidade OceanPact)
29 de junho
09h00 – Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT) (a ser realizada em São Miguel
Paulista, na unidade da NitroQuímica)
10h00 – Comissão de Relações Governamentais

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