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LIVE ABIQUIM 

Representantes da indústria química debatem com Pacto Global as  
contribuições do setor para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

 
Reprodução: YouTube/Abiquim 

 
 

A Abiquim realizou, no dia 9 de outubro, a live “Contribuições do Setor Químico para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, dentro da programação de lives “Química em Pauta”, com a participação 

do diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira; do diretor geral da Croda América Latina, 

membro do Conselho Diretor da Abiquim e coordenador do Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da 

Associação, Marco Carmini; e do diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios para a América Latina da 

Clariant, Paulo Itapura. A moderação do debate foi feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e 

pela gerente de Comunicação da Associação, Camila Matos.  

Os convidados debateram sobre o papel da indústria química, como provedora de soluções para a sociedade 

alcançar os 17 (ODS) e como o setor possui um papel de liderança, por já adotar práticas sustentáveis por meio 

do Programa Atuação Responsável®, por se relacionar com as comunidades do entorno e estar na base das 

demais cadeias industriais podendo, dessa forma, impulsionar a sustentabilidade nas cadeias adjacentes. 



Durante a live, também foi feito o lançamento do site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável”.  

O diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, explicou que os ODS são o “to do list” da 

humanidade e representam o que ela precisa fazer em termos ambientais, sociais e de governança. Pereira 

lembrou que essa agenda está pautada em cinco áreas de importância: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e 

planeta. “Neste cenário, a indústria química é uma provedora de soluções que ajudam a sociedade a alcançar os 

ODS e para exercer esse papel, a indústria precisa entender seus impactos positivos e negativos e os anseios da 

sociedade. Os líderes empresariais precisam atacar as demandas da sociedade, pois ficar alheio à 

sustentabilidade não é uma opção”, afirmou.   

O diretor geral da Croda América Latina e coordenador do Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da 

Abiquim, Marco Carmini, também destacou que a indústria química é provedora de soluções para as demais 

cadeias e lembrou que o setor está aberto a parcerias e colaborações com todos os stakeholders para que a 

sociedade consiga atingir os objetivos e as submetas dos ODS. “O Programa Atuação Responsável® já tem 

conceitos de sustentabilidade e o setor químico precisa assumir um papel de liderança para o atingimento dos 

ODS”. Carmini ainda explica que a busca pela sustentabilidade promove o desenvolvimento operacional das 

empresas que passam a produzir mais utilizando menos recursos, o que ajuda na competitividade do setor. “Os 

ODS podem ser usados pelas empresas como um guia do que elas precisam fazer para se tonarem mais 

sustentáveis no médio e longo prazo”. 

Para o diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios para a América Latina da Clariant, Paulo Itapura, a 

sustentabilidade precisa ser incorporada nos negócios e se tornar uma prática cotidiana. Nas cadeias industriais 

o setor é fornecedor de suprimentos desde a base e pode influenciar as empresas que estão adiante da cadeia a 

serem mais sustentáveis. Por meio de suas inovações também pode contribuir no pós-consumo e no ciclo de 

vida dos produtos.  “A química interage com os ODS e o setor tem o papel de mostrar como ele atua em relação 

aos ODS, além de explicar isso para a sociedade”, afirmou Itapura.   

Ao final da live, o diretor geral da Croda América Latina e coordenador do Comitê para o Desenvolvimento 

Sustentável da Abiquim, Marco Carmini, e o diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios para a América 

Latina da Clariant, Paulo Itapura, apresentaram o site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável”, lançado no mesmo dia.  

Clique aqui para acessar o site. 

Clique aqui para assistir a live “Contribuições do Setor Químico para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)”.  

http://ods.abiquim.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VAtEgJ2u3pc&t=6s


 

 
LIVE DA ABIQUIM II 

Abiquim lança site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” 

 

 
 

O site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, apresentado 

na live realizada pela Abiquim, no dia 9 de outubro, mostra a importância e o papel dos produtos e soluções da 

indústria química para se atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

O internauta pode clicar em cada um dos 17 ODS e saber como a química contribui na geração de emprego e 

renda, na produção e conservação dos alimentos, no cuidado à saúde, na higiene pessoal e tratamento da água 

entre outros avanços que promovem um planeta mais sustentável e igualitário.  

Segundo o diretor geral da Croda América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim e coordenador do 

Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Associação, Marco Carmini, por meio das informações do site, 

estudantes, pesquisadores, sociedade e demais stakeholders podem compreender como a química contribui 

com os ODS. “O site apresenta informações e dados gerais da indústria química e em breve trará as 

contribuições das associadas da Abiquim em prol dos ODS, o que o torna um importante instrumento para 

todos que desejam conhecer mais sobre a indústria química e a importância do tema sustentabilidade para o 

setor”, completa Carmini.  

O diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios para a América Latina da Clariant, Paulo Itapura, explica 

que o site será um espaço para a apresentação de boas práticas que possam inspirar outras empresas e 

completa: “cada uma das associadas poderá apresentar seu case e dessa forma mostrar que não é um bicho de 

sete cabeças fazer sua contribuição aos ODS. É um documento vivo que vamos ajustar de forma constante”. 

Clique aqui para acessar o site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável”. 

 

http://ods.abiquim.org.br/
http://ods.abiquim.org.br/


ENAIQ 

Encontro Anual da Indústria Química será realizado  
no formato virtual, no dia 4 de dezembro 

 
Foto GrupoPhoto/Abiquim 

 
ENAIQ 2019 

 
O 25º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ será realizado no dia 4 de dezembro, a partir das 9 horas. Pela 

primeira vez, devido à pandemia de Covid-19, será realizado em formato virtual ao vivo.  

A transmissão do ENAIQ será aberta ao público e ocorrerá via redes sociais (Vimeo e YouTube). A programação do 

evento, bem como detalhes de acesso e link, serão divulgados nas próximas edições do Abiquim Informa.  

As empresas interessadas em patrocinar o 25º Encontro Anual da Indústria Química podem entrar em contato com 

o assessor de marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo e-mail: fernando.tavares@abiquim.org.br.   

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA  

Deputado Afonso Motta é o novo presidente  
da Frente Parlamentar da Química    

 
O deputado Afonso Motta (PDT/RS) tomou posse como novo presidente da Frente Parlamentar da Química 

(FPQuímica) em audiência remota no dia 5 de outubro. O parlamentar destacou o respeito e admiração pelo 

deputado Alex Manente (Cidadania/SP), agora ex-presidente da Frente, afirmou que dará continuidade às ações 

e enfatizou a importância de ampliação de parlamentares e de instituições apoiadoras da FPQuímica. “Trabalhar 

para o avanço da indústria química brasileira e investimentos na área é fundamental para o desenvolvimento e 

recuperação da atividade econômica do Brasil”, completa Motta.  

Já o deputado Alex Manente agradeceu os colegas pelos anos na coordenação e afirmou que seguirá 

colaborando com a Frente sempre que possível.  

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br


Entre os temas prioritários na pauta da FPQuímica estão a reforma tributária e a inserção internacional da 

economia brasileira. A indústria química é favorável aos princípios que regem a reforma prevista na Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 45, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências, sobre a 

inserção internacional o setor ressalta a necessidade do País ter uma política comercial alicerçada em 

competitividade e segurança jurídica do sistema de defesa comercial.  

A pandemia de Covid-19 deixou clara a importância das cadeias produtivas brasileiras, inclusive para garantir a 

biossegurança nacional. Por isso é necessária a participação do Congresso Nacional na construção jurídica e no 

fortalecimento da defesa comercial. A inserção internacional da economia brasileira deve observar as normas 

internacionais de comércio e ser alicerçada na avaliação dos impactos econômico e regulatório, lembraram os 

representantes da indústria química.  

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, agradeceu a contribuição do deputado Manente e ressaltou o 

entusiasmo do deputado Afonso Motta, que já participa da Frente há alguns anos, tendo exercido a vice-

presidência, e agora tem a incumbência de dar sequência a um trabalho relevante e reconhecido pelo setor.  

Participaram da audiência o coordenador Estadual RJ, deputado Paulo Ganime (Novo/RJ) e o assessor do 

deputado Rodrigo Agostinho (PSB/SP), Ademar Ferreira. A Comissão Temática de Relações Governamentais da 

Abiquim foi representada pelo coordenador da Comissão e gerente de Relações Institucionais da Oxiteno, 

Frederico Marchiori; pela especialista em Relações Governamentais da 3M do Brasil, Kamila Zardini Grafetti; 

pela coordenadora de Relações Governamentais da BASF para a América do Sul, Juliana Villano; pelo gerente 

sênior de Relações Governamentais para a América do Sul da BASF, Luiz Henrique Lopes; pela relações 

governamentais da BASF, Luiz Renato Nais; pela gerente de Relações Governamentais da Braskem, Núbia 

Batista; pelo gerente de Relações Governamentais da Dow, Alexandre Amissi; pela diretora de Relações 

Governamentais da Dow, Suelma Rosa; pelo gerente de Planejamento e Controle de Produção da Elekeiroz, Alex 

Campos; pelo gerente de Marketing da Indorama, Augusto Eduardo Corrêa; pelo diretor de Relações 

Governamentais da Rhodia-Solvay, Marcelo Perracini; e pela relações institucionais da Oxiteno, Verônica Horner 

Hoe.   

Pela Abiquim, também participaram o diretor de Relações Institucionais, André Passos; a diretora de Assuntos 

Técnicos, Andrea Carla Barreto Cunha; a diretora de Assuntos de Comércio Exterior, Denise Naranjo; a diretora 

de Economia e Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira; a gerente de Comunicação, Camila Matos; o 

gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Eder da Silva; e os assessores de Relações Institucionais, Lidiane 

Soares e Pável Pereira. A Umbelino Lôbo foi representada pelo diretor Antônio Marcos Umbelino Lôbo e pelo 

assessor Leonardo Nunes.   

 



Sobre o novo presidente da Frente Parlamentar da Química  

Foto: Frente Parlamentar da Química/Divulgação 

 
Deputado Afonso Motta, presidente da FPQuímica 

 
 

Escolhido para ser o novo presidente da FPQuímica, Afonso Motta está no terceiro mandato como deputado 

federal. Natural de Porto Alegre, RS, Motta é advogado e produtor rural. O deputado que foi vice-presidente da 

FPQuímica na Câmara desde o relançamento, em 2015, agora sucede o deputado Alex Manente.  

 

GÁS NATURAL  

Aspacer realiza 4ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural  
 

 
 
A Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer) realiza, nos dias 19, 20 e 21 de outubro, a 4ª 

edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, que terá como tema “O Desafio da Abertura do Mercado do Gás 

Natural no Brasil”.  



A edição deste ano do Fórum será realizada de forma remota e as transmissões acontecem das 17h30 às 19 horas. 

As inscrições são gratuitas e a cada dia será realizado um painel temático. No dia 19, o tema do painel é “A Agenda 

Regulatória da Abertura do Mercado do Gás Natural”; no dia 20 será abordado “O Papel do Gás Natural na 

Retomada da Indústria”; e no dia 21 “A Importância do Gás Natural na Matriz Energética Brasileira”. Entre os 

participantes dos painéis, estão representantes do governo e dos grandes consumidores de gás do setor produtivo.  

A Abiquim é uma das apoiadoras do Fórum e a diretora de Economia e Estatística da Associação, Fátima Giovanna 

Coviello Ferreira, será uma das participantes do painel “O Papel do Gás Natural na Retomada da Indústria”, que 

será realizada no dia 20. 

Clique aqui para fazer sua inscrição.  

Clique aqui para ver a programação completa.  

 

SAÚDE E SEGURANÇA 

Encontro Técnico da Comissão de SSHT da Abiquim abordará  
a fiscalização do trabalho durante a pandemia de Covid-19 

 
A Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim realiza, no dia 19 de 

outubro, das 9h30 às 12h, o “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT”, evento que em caráter extraordinário 

ocorrerá durante a reunião mensal da Comissão, em ambiente virtual, terá o tema “Fiscalização do Trabalho na 

Pandemia Covid-19 e o Setor Químico”. 

Podem participar do Encontro os profissionais das empresas associadas da Abiquim das áreas de saúde, segurança 

do trabalho e recursos humanos. Os interessados em participar do Encontro devem enviar mensagem ao 

coordenador-executivo da Comissão, Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.    

Confira abaixo a programação do “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT”. 

09:30 – 09:50 –Abertura 

• Willian Matsuo – coordenador-executivo da Comissão de SSHT da Abiquim e André Virgulino – 

Coordenador da Comissão de SSHT e representante da Braskem na Comissão (10min) 

• Marco Antonio Melchior – superintendente Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (10 min) 

• 09:50 - 10:00 – Renata Matsmoto – chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo (SRTE/SP), que abordará a fiscalização de Segurança 

e Saúde do Trabalho no Estado de São Paulo durante a pandemia da COVID-19: Informações Gerais (10 

http://www.aspacer.com.br/2020/09/30/forum-brasileiro-do-gas-natural-2/
http://www.aspacer.com.br/hotsite/forumgasnatural/palestras/
mailto:willian.matsuo@abiquim.org.br


min) 

MESA A: Orientações Gerais de Prevenção à Covid-19 

• Moderador: Antonio Pereira do Nascimento, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência   

• 10:00 - 10:30 – Guilherme Garnica, coordenador dos projetos de Prevenção de Acidentes e Doenças no 

Trabalho e Fiscalização de Máquinas e Equipamentos na SRTE/SP – Orientações Gerais de Prevenção à 

Covid-19 e Portaria 20/2020: detalhamento das fiscalizações (30 min) 

• 10:30 - 10:45 – Vasilios Stergiou, auditor do trabalho na SRTE/SP – Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI e a Covid-19 (15min) 

• 10:45 - 11:00 – Dúvidas (15 min) 

MESA B: Fiscalização das questões médicas e Covid-19 

• Moderadora Renata Matsmoto, chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na Superintendência 

Regional do Trabalho de São Paulo 

• 11:00 - 11:30 – Marcel G.S. Sousam, auditor do trabalho na SRTE/SP – Fiscalização das questões médicas e 

a Covid-19 (30 min) 

• 11:30 - 11:45 – Luiz Shizuo Harayashiki, gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, – Boas práticas de 

prevenção à Covid-19 no Setor Químico (15 min) 

• 11:45 – 12:00 – Dúvidas (15 min) 

 

PRÊMIO KURT POLITZER  

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  
 



 
 

As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia já podem ser feitas no site da Abiquim até 31 

de outubro. A premiação tem o objetivo de estimular a pesquisa e a inovação na área química e está dividida em 

três categorias: Empresas Nascentes de Base Tecnológica (Startups), Empresa e Pesquisador.  

Na categoria Empresa Nascente de Base Tecnológica (Startup), podem ser inscritos projetos nacionais 

desenvolvidos por companhias em estruturação empresarial, sem posição definida no mercado, inseridas ou não 

em incubadoras, que busquem oportunidades em nichos de mercado com produtos ou serviços inovadores e de 

alto valor agregado. Na categoria Empresa, podem participar as organizações que tenham desenvolvido no Brasil 

projetos e cases de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao aumento da 

competitividade do parque industrial brasileiro. Na categoria Pesquisador, podem participar os profissionais que 

tenham desenvolvido projetos na área química com potencial de aplicação industrial. 

Cada participante pode cadastrar mais de um trabalho, desde que indique a categoria a qual pretende concorrer. 

Os trabalhos serão mantidos em sigilo e qualquer divulgação dos projetos só será feita com autorização da 

empresa ou pesquisador. A comissão julgadora é formada por importantes representantes do setor químico do 

País. Os vencedores serão anunciados durante o 25º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ. 

Em 2019, o vencedor da categoria Startup foi a T.N.S. Nanotecnologia pelo projeto “Substituição de Solventes 

Tóxicos e Diminuição do Consumo Energético no Processo Produtivo de Antimicrobianos para a Indústria Têxtil”. 

Na categoria Empresa a vencedora foi a Solvay com o trabalho “EON – Solução Inovadora e Sustentável para 

Aumento de Produtividade”. Já na categoria Pesquisador, os vencedores foram Frank Nelson Crespilho e Graziela 

Sedenho pelo projeto “Baterias Orgânicas e Orgometálicas não corrosivas, seguras, sustentáveis e com baixa 

toxicidade”. 

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt


NORMALIZAÇÃO 

Dia Mundial da Normalização reconhece importância das normas para promover 
qualidade e segurança de produtos, processos e serviços 

 

 

  
O Dia Mundial da Normalização é celebrado em 14 de outubro, como forma de prestar reconhecimento a todos 

aqueles que, voluntariamente, oferecem seus conhecimentos para promover a qualidade e a segurança de 

produtos, processos e serviços, por meio de normas técnicas. 

A data foi estabelecida em 1970 e é celebrada no Brasil desde 1998. Todos os anos a International Organization 

for Standardization (ISO), a International Telecomunication Union (ITU) e a International Electrotechnical 

Commission (IEC), definem um tema para celebrar a data. Este ano o tema escolhido foi “Protecting the Planet 

with Standards” (Protegendo o Planeta com as Normas Técnicas), pois os padrões internacionais, elaborados 

pela ISO, ITU e IEC, são ferramentas usadas para reduzir o impacto humano no planeta.  

Segundo as três entidades, os padrões internacionais promovem soluções comprovadas e verdadeiras para os 

desafios técnicos e ajudam a compartilhar expertise e know-how especializado nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. As normas técnicas cobrem aspectos desde a economia de energia até a qualidade da água e 

do ar, e estabelecerem protocolos e métodos de medição padronizados. O uso de normas técnicas ainda ajuda a 

reduzir o impacto ambiental da produção e dos processos industriais e facilita a reutilização de recursos 

limitados. 

A normalização do setor químico no Brasil é de responsabilidade do Comitê Brasileiro de Química (CB-010), que 

foi criado pela ABNT em 1968 e desde 1994 está sob jurisprudência da Abiquim.  

O CB-010 possui 110 normas técnicas publicadas e conta com seis comissões: 

Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto;  

Comissão de Estudos de Adesivos, Colas e Selantes;  



Comissão de Estudos de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente; 

Comissão de Estudos de Poliestireno Expandido (EPS); 

Comissão de Estudos de Derivados de Óxido de Eteno; 

Comissão de Estudos de Poliuretano. 

 

  
Foto: Abiquim/Divuglação 

 
A chefe de secretaria do Comitê Brasileiro de Química (CB-010), Renata Souza 

  
As Comissões de Estudos do CB-010 estão em constante desenvolvimento de outras novas, principalmente em 

parceria com as Comissões Setoriais da Abiquim. Segundo a chefe de secretaria do CB-010 e assessora de 

Comissões Setoriais e Normas Técnicas da Abiquim, Renata Souza, as normas técnicas promovem meios de 

comunicação confiáveis, benefícios e eficiência, além de assegurar que os conceitos sejam compreendidos por 

todos. “O CB-010, por meio de suas comissões de estudos, desempenha um importante trabalho para 

normalização do setor químico e contamos com a participação de voluntários técnicos, incluindo de empresas 

associadas da Abiquim, o que garante debates de qualidade por profissionais com experiência prática e 

conhecimento do mercado e dos usuários dos produtos químicos permitindo ao CB-010 aumentar o padrão de 

qualidade e a segurança dos produtos químicos às pessoas e ao meio ambiente”. 

As comissões da Abiquim que trabalham ativamente com o CB-010 são: 

Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes; 

Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água; 

Comissão Setorial de Poliuretanos; 

Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro), por meio da revisão da norma ABNT NBR 14725 



relacionada à implementação do Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos (GHS), da ONU no Brasil; 

Comissão Setorial de EPS. 

Para mais informações sobre o CB-010 entre em contato com a chefe de secretaria do CB-010 e assessora de 

Comissões Setoriais e Normas Técnicas da Abiquim, Renata Fernandes Souza, pelo e-

mail: renata.souza@abiquim.org.br. 

 

NORMALIZAÇÃO II  

ABNT celebra o Dia Mundial da Normalização  
com evento em seu canal no YouTube  

 

 

Para celebrar o Dia Mundial da Normalização, 14 de outubro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

realiza um evento, que será transmitido em seu canal no YouTube, o abntweb, às 16 horas do mesmo dia.   

A programação terá uma homenagem a seis personalidades que receberão o Prêmio Destaque em Normalização 

2020 e uma palestra do coordenador da Comissão de Estudo Especial de Cidades e Comunidades Sustentáveis 

(ABNT/CEE-268), Alex Abiko, professor titular em Gestão Urbana e Habitacional da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), sobre o tema do Dia Mundial da Normalização deste ano: “Protegendo o Planeta 

com as Normas Técnicas”.  

Clique aqui para acessar o abntweb.  

 

WORKSHOP 

AEB, CNI e Firjan realizam workshop sobre a estratégia de inserção do Brasil  
no novo contexto mundial  

 

mailto:renata.souza@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=6Ym9HtUCtSY


A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realizam o workshop virtual “Estratégia de inserção do Brasil no 

novo contexto mundial”, no dia 22 de outubro, das 09:00 às 12:30 h. 

O workshop é gratuito e em sua programação será abordado como as principais economias do mundo estão 

implementando suas políticas comerciais, em especial no combate a práticas desleais de comércio, que poderão 

servir de referência para o governo brasileiro, sempre respeitando as regras multilaterais de comércio; e a 

necessidade do Brasil combinar sua agenda de abertura econômica com a redução do reconhecido Custo-Brasil, 

em paralelo ao desenvolvimento do sistema de defesa comercial embasado no corpo jurídico do Acordo Geral da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), visando a garantir o livre comércio e a justa concorrência. 

Durante o workshop, também serão analisadas as experiências de países tradicionais no contexto do comércio 

internacional frente ao novo cenário mundial, permitindo uma discussão mais aprofundada das estratégias e 

políticas que podem e devem ser implementadas pelo Brasil, com vistas a salvaguardar sua competitividade e 

inserção no mercado global. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no workshop “Estratégia de inserção do Brasil no novo contexto mundial”. 

Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp Business (21) 2544-0180. 

 
 
WEBINAR 

Sinproquim realiza webinar sobre reforma tributária 
 com o economista Bernard Appy  

 

 
 

O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo 

(Sinproquim) realiza, no dia 21 de outubro, às 10 horas, o webinar gratuito “A Importância da Reforma Tributária”.  

O webinar terá a participação do economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e um dos autores do texto que 

serviu de base para a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 45/2019, Bernard Appy, que fará a análise dos 

impactos econômicos, setoriais e distributivos da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Com a 

http://aeb.org.br/estrategiadeinsercao


mudança, impostos que hoje incidem em diferentes pontos da cadeia produtiva passam a ser cobrados uma vez 

apenas do consumidor final.  

Clique aqui para fazer sua inscrição.  

 

OLIMPÍADAS DE QUÍMICA 

Associação Brasileira de Química anuncia resultados  
da Olimpíada de Química de São Paulo  

 

 
 

A Associação Brasileira de Química – Seção Regional São Paulo (ABQ-SP) anunciará em solenidade virtual, no dia 17 

de outubro, às 9h30, os resultados da Prova da Fase II-Final da Olimpíada de Química de São Paulo (OQSP-2020), 

no canal do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) no YouTube e no Facebook. 

Durante a cerimônia, serão conferidas 56 medalhas e 56 inscrições na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). Os 

56 vencedores da OQSP-2020 serão inscritos pela ABQ-SP na prova online da Fase III da Olimpíada Brasileira de 

Química (OBQ), agendada para 12 de dezembro.  

A OBQ seleciona os estudantes brasileiros que participam da Olimpíada Iberoamericana de Química (OIAQ) e da 

Olimpíada internacional de Química (IChO).  As medalhas das olimpíadas nacionais e internacionais de química, 

entre outras, contam pontos para vagas de ingresso sem vestibular em dezenas de cursos de graduação da 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista 

(Unesp). 

Clique aqui para acessar o canal do IQ-USP no YouTube.  

Clique aqui para acessar a página do IQ-USP no Facebook.  

 
 
PREMIAÇÃO  

https://sinproquim.org.br/evento/1867
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Snco7TR8M&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/671599276187640/posts/3847808108566725/?extid=0&d=n


Prêmio Nobel de Química é concedido a pesquisadoras  
que desenvolveram método para edição de genoma  

É a primeira vez na história que duas mulheres juntas recebem o prêmio 
 

Imagem: © Nobel Media. Ill. Niklas Elmehed. 

 

Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna 

  
A francesa Emmanuelle Charpentier, diretora da Unidade Max Planck para as Ciências Patogênicas de Berlim, na 

Alemanha, e a norte-americana Jennifer A. Doudna, professora da Universidade da Califórnia e pesquisadora no 

Howard Hughes Medical Institute, foram laureadas com o Prêmio Nobel de Química de 2020 pelo 

desenvolvimento do método Crispr/Cas9 para edição de genoma. 

Em entrevista concedida, por conferência, após o anúncio da premiação, Emmanuelle afirmou: “Desejo que isso 

forneça uma mensagem positiva, especificamente para as meninas que desejam seguir o caminho da ciência, e 

mostre a elas que as mulheres também podem ter um impacto com as pesquisas que estão realizando”. 

O método desenvolvido por Emmanuelle e Jennifer tornou mais fácil a modificação e edição do DNA de animais, 

plantas e microorganismos. A pesquisa foi iniciada em 2011, quando Emmanuelle estudava a bactéria 

Streptococcus pyogenes, causadora de faringites e laringite, e descobriu uma molécula desconhecida, o 

tracrRNA, que faz parte do antigo sistema imunológico da bactéria, o Crispr/Cas, que desarma vírus ao dividir 

seu DNA, atuando com uma “tesoura genética”.  

À medida que o trabalho evoluiu, as pesquisadoras constataram que a proteína Cas9 era capaz de recortar uma 

parte específica do DNA e juntar as duas pontas. Desde 2012, o CRISPR/Cas9, passou a ser usado em diferentes 

áreas. Ele possibilitou que pesquisadores de plantas fossem capazes de desenvolver safras que resistam a mofo, 

pragas e secas. Na medicina permitiu ensaios clínicos de novas terapias contra o câncer, além de ter um 

importante papel na cura de doenças hereditárias.  

Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 



6,3 milhões de reais) e passam a integrar o grupo de sete mulheres selecionadas pela Real Academia Sueca de 

Ciências para receber o Nobel de Química. É a primeira vez na história que duas mulheres juntas recebem o 

prêmio. Antes delas, já haviam ganhado o Nobel em Química: Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), 

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada E. Yonath (2009) e Frances H. Arnold (2018). 

Clique aqui para acessar o site do Prêmio Nobel de Química 2020. 

Clique aqui para assistir a cerimônia de anúncio das vencedoras. 

 

PREMIAÇÃO II 

Mulheres brasileiras recebem prêmio  
 em defesa da diversidade na pesquisa científica 

 
Foto: Divulgação – Unicamp/UFSM/Petrobras 

 
 

A American Chemical Society (ACS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ), anunciaram as 

vencedoras do Prêmio Mulheres Brasileiras em Química e Ciências Relacionadas. As ganhadoras são as 

professoras Ana Flávia Nogueira, da Unicamp (SP), e Paola de Azevedo Mello, da Universidade Federal de Santa 

Maria (RS), além da engenheira química Sonia Maria Cabral de Menezes, pesquisadora e consultora sênior da 

Petrobras. 

O prêmio tem o objetivo de promover a igualdade de gênero em ciência, tecnologia, engenharia e matemática 

no Brasil e de avançar na compreensão do impacto da diversidade na pesquisa científica e no campo da química. 

As vencedoras serão homenageadas no dia 15 de outubro, às 19 horas, durante o simpósio sobre o combate à 

desigualdade na ciência, que fará parte da 43ª Reunião Anual da SBQ e será realizado de forma virtual.  

Este é o terceiro ano que o prêmio é oferecido. Pela conquista, as vencedoras receberão o equivalente a US$ 

2.000 (cerca de R$ 11 mil) cada uma, além de assinatura do CAS SciFinder e associação ACS por três anos, mais o 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/
https://www.youtube.com/watch?v=e8OX5lNAMO4&feature=emb_logo


certificado da premiação. 

Clique aqui para inscrever-se gratuitamente no simpósio sobre desigualdade na ciência, que será realizado na 

43ª Reunião Anual da SBQ.  

  

 
 

Desde 2016, o diálogo das sócias colaboradoras com a comunidade faz parte 
dos Indicadores do Atuação Responsável®. Em 2018, 52% das sócias-
colaboradoras consideraram relevante a comunicação com a comunidade sob o 
ponto de vista de gerenciamento de riscos. No mesmo ano, o percentual de 
empresas com políticas/procedimentos de comunicação com a comunidade foi 
de 79%. 
 
Fonte: Relatório de Desempenho Indicadores do Programa Atuação 
Responsável® ano base 2018  

 

 

 

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 

 

 

http://bit.ly/MulheresEmQuimica
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial


 

✓ Revista Tratamento de Efluentes – Produção e vendas de produtos químicos de uso industrial tiveram 

resultado positivo 

✓ Estado de S. Paulo – Dólar pode tirar R$ 1,8 bilhão das vendas de Natal 

✓ Canal Rural – Produção e venda de produtos químicos têm melhor agosto em 13 anos  

✓ A Tribuna – Abiquim quer reduzir impacto de reforma  

✓ Agrolink – Produção e venda de químicos sobe novamente 

✓ Yahoo – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz Abiquim 

✓ FoxBE – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz Abiquim 

✓ Furgal – Produção, vendas internas e demanda por produtos químicos de uso industrial sobem 

✓ Valor Econômico – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz 

Abiquim 

✓ Conselho Federal de Química (CFQ) – Cargas irregulares nitrato de amônio são apreendidas no porto 

de Santos 

✓ Head Topics Brasil – Porto de Santos fecha terminal e pega indústria de surpresa  

✓ Veja – Porto de Santos fecha parte de terminal e pega setor químico de surpresa  

✓ Revista Paint & Pintura – Déficit em produtos químicos diminui 6,7%, mas quantidades importadas 

são recorde até agosto 

✓ Portal Naval – Antaq recebe contribuições para Agenda Regulatória Biênio 2020/2021 

✓ Confederação Nacional do Comércio (CNC) – Balança comercial de produtos químicos  

✓ Fergal Fundição Industrial – Movimentações de produtos químicos recuam 6,7% 

✓ Campo Vivo – Déficit de produtos químicos recua 6,7%  

✓ Revista Incêndio – ABNT estudo criação de norma técnica para armazenagem de produtos químicos 

✓ Petronotícias – Abiquim aponta déficit na balança de produtos químicos e levanta suspeita de práticas 

desleais no mercado  

 

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

https://www.revistatae.com.br/Noticia/48814/producao-e-vendas-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-tiveram-resultado-positivo--
https://www.revistatae.com.br/Noticia/48814/producao-e-vendas-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-tiveram-resultado-positivo--
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dolar-pode-tirar-r-1-8-bilhao-das-vendas-de-natal,70003463592
https://www.canalrural.com.br/radar/producao-e-venda-de-produtos-quimicos-tem-melhor-agosto-em-13-anos/
https://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/abiquim-quer-reduzir-impacto-de-reforma-1.121335
https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-e-venda-de-quimicos-sobre-novamente_440431.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/venda-interna-produtos-qu%C3%ADmicos-uso-182206970.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9yLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20vX3lsdD1Bd3JDMURHZGduaGZVR0VBa2dQNDZRdC47X3lsdT1ZMjlzYndOaVpqRUVjRzl6QXpFRWRuUnBaQU1FYzJWakEzTnkvUlY9Mi9SRT0xNjAxNzYyMDc3L1JPPTEwL1JVPWh0dHBzJTNhJTJmJTJmYnIuZmluYW5jYXMueWFob28uY29tJTJmbm90aWNpYXMlMmZ2ZW5kYS1pbnRlcm5hLXByb2R1dG9zLXF1JTI1QzMlMjVBRG1pY29zLXVzby0xODIyMDY5NzAuaHRtbC9SSz0yL1JTPTBvdlVITUZjd2RtWDlQT0JHV0Z4Z0huNVNFRS0&guce_referrer_sig=AQAAALB_SGxTLrZ6QZpTxvSYdOI-WgtDC5O0n3Kllot-IwcNw-C_gkECh_BMjxgIvUVqWAWtKWhYD76aQGTltY2EP908hCCvaTtrTzrcNK7iUUj2yaISrYHbMYBs7ajPanon6UDva-gQQ5xFDVH8mvzLKNag6zZ0D1yoo5Mz3GFuKW3d
https://foxbe.com.br/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157-em-agosto-diz-abiquim/
http://www.fundicaofergal.com.br/conteudo/producao-vendas-internas-e-demanda-dos-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobem.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/01/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157percent-em-agosto-diz-abiquim.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/01/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157percent-em-agosto-diz-abiquim.ghtml
http://cfq.org.br/noticia/cargas-irregulares-de-nitrato-de-amonio-sao-apreendidas-no-porto-de-santos/
http://cfq.org.br/noticia/cargas-irregulares-de-nitrato-de-amonio-sao-apreendidas-no-porto-de-santos/
https://headtopics.com/br/porto-de-santos-fecha-terminal-qu-mico-e-pega-ind-stria-de-surpresa-15979070
https://veja.abril.com.br/economia/porto-de-santos-fecha-terminal-quimico-e-pega-industria-de-surpresa/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7032/deficit-em-produtos-quimicos-diminui-67#37;-mas-quantidades-importadas-sao-recorde-ate-agosto?categoria=1
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7032/deficit-em-produtos-quimicos-diminui-67#37;-mas-quantidades-importadas-sao-recorde-ate-agosto?categoria=1
https://www.portalnaval.com.br/noticia/antaq-recebe-contribuicoes-para-agenda-regulatoria-bienio-20202021/
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/2020-09/sumario_1637.pdf
http://www.fundicaofergal.com.br/conteudo/movimentacoes-de-produtos-quimicos-recuam-67.html
https://campovivo.com.br/economia/deficit-de-produtos-quimicos-recua-67/
https://revistaincendio.com.br/abnt-estuda-criacao-de-norma-tecnica-para-armazenagem-de-produtos-quimicos/
https://petronoticias.com.br/abiquim-aponta-deficit-na-balanca-de-produtos-quimicos-e-levanta-suspeita-de-praticas-desleais-no-mercado/
https://petronoticias.com.br/abiquim-aponta-deficit-na-balanca-de-produtos-quimicos-e-levanta-suspeita-de-praticas-desleais-no-mercado/


 

 

CEO da Unipar vai participar de painel em evento global para os players de cloro-álcalis, PVC e Poliuretano 

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 14 a 19 de outubro    

14 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação  

09h00 – Comissão Temática de Logística e Parceiros do Atuação Responsável  

14h00 – Comissão Setorial de EPS  

15 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) 

14h00 – Comissão Setorial de Produtos Renováveis 

15h00 – Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água 

19 de outubro  

14h00 – Comissão Setorial de Poliuretano  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

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

 

 
 Expediente 
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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). 
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