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PESQUISA

CNI promove consulta sobre utilização de laboratórios acreditados
A Abiquim recebeu da Confederação Nacional da Indústria (CNI) consulta sobre experiências na utilização de
laboratórios acreditados para realização de ensaios. Nesse sentido, a Abiquim convida todas as empresas do setor
químico a participarem da pesquisa, cujas respostas podem ser encaminhadas pelo link a seguir
(https://pt.surveymonkey.com/r/3VSBBW8) até dia 17 de setembro.
No âmbito do Diálogo Brasil-Estados Unidos, o governo promoverá, por meio do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atividades para aprofundamento do tema ‘Acreditação de laboratórios de
ensaio’. O principal objetivo da consulta é saber se as empresas utilizam laboratórios acreditados que contribuam
para suas experiências.
A partir desta iniciativa, a CNI consolidará os resultados para envio ao governo que, por sua vez, via Inmetro,
promoverá um workshop sobre Acreditação para apresentação das experiências do setor.
Um laboratório acreditado significa que ele está apto a atender aos requisitos definidos por normas,
demonstrando competência técnica e qualificação para realizar acreditações. Isso transmite confiança para
clientes e para a autoridade regulamentadora nacional, além de melhorar a competitividade das empresas nos
mercados nacional e internacional.
Outras informações ou esclarecimentos podem ser obtidos com Camila Hubner, gerente de Assuntos
Regulatórios e Comissões Setoriais da Abiquim, pelo e-mail camila.hubner@abiquim.org.br

EVENTO

Câmara Ambiental da Indústria Paulista promove webinar
sobre o sistema SIGOR/MTR

No dia 23 de setembro, das 15h às 17h, será realizado o Webinar CAIP – Câmara Ambiental da Indústria Paulista.
O evento on-line, que contará com o apoio da Cetesb e da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de
Resíduos e Efluentes/ABETRE, discutirá, entre outros temas, a situação atual do Sistema Estadual de
Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos e do Manifesto de Transportes de Resíduos (SIGOR/MTR), as
atualizações realizadas na plataforma, as rotinas do MTR e a disponibilização do Guia Rápido.
O MTR é um documento obrigatório em todo o território nacional, para empreendimentos e atividades
empresariais, públicos e privados, constituídos como pessoa física ou pessoa jurídica, e conforme disposições da
Portaria 280/2020 do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Por meio dele, é possível acompanhar todo o
processo de resíduos sólidos, desde a geração até a destinação final.
No início de 2021, a movimentação de resíduos no território paulista passou a ser registrada via SIGOR, atribuindo
o dever ao gerador, transportador, armazenador temporário e ao receptor final atestarem, consecutivamente, a
efetivação das ações de geração, armazenamento, transporte e recebimento de resíduos.
Participe do encontro e tenha a oportunidade de obter os esclarecimentos sobre as principais dúvidas e
dificuldades enfrentadas pelas indústrias. O webinar é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp).
Clique aqui para fazer sua inscrição
Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos com a gerente de Sustentabilidade, Meio Ambiente
e Inovação da Abiquim, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br

EVENTO

CNI promove live “Mercado de Carbono e a COP 26”

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza hoje, dia 14 de setembro, entre 14h30 e 17h, uma live para debater
as oportunidades da implementação de um mercado de carbono no Brasil e as expectativas para a 26ª Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, entre 1 e 12 de novembro
de 2021.
Entre os destaques está o lançamento do estudo “Mercado de Carbono: análise de experiências internacionais”
produzido pela CNI e que aborda iniciativas da União Europeia, do México, do Western Climate Initiative (WCI) no
Canadá e Califórnia, do Japão e da Coreia do Sul.
Acompanhe a programação:
14:30 - 15:00
Abertura e lançamento do estudo da CNI “Mercado de Carbono – Análise de Experiências Internacionais”
15:00 - 15:15
Apresentação da Campanha “Estratégia de Baixo Carbono da CNI”
15:15 - 15:30
Participação da indústria na COP-26
15:30 - 16:30
Painel – Mercados de carbono: oportunidades e desafios
16:30 - 16:45
Apresentação Instituto Amazônia +21
16:45 - 17:00
Considerações finais e agradecimento
Para inscrever-se gratuitamente, clique aqui.
Informações sobre o tema ou dúvidas podem ser esclarecidas com a gerente de Sustentabilidade, Meio Ambiente e
Inovação da Abiquim, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br

RESERVE SUA AGENDA

Plástico Brasil Xperience começa nesta terça-feira
O Plástico Brasil Xperience, evento online, gratuito e dirigido para todo o segmento de transformação do plástico,
começa hoje, dia 14 de setembro e estende sua programação até o 16 de setembro, com o macrotema
“Panorama Setorial”.
Os participantes terão acesso a palestras, entrevistas, cases de sucesso e webinars com especialistas do setor.
Uma vitrine de produtos e serviços endereçados a todos os profissionais que compõem a cadeia também será
disponibilizada, possibilitando conexão e interação direta entre fornecedores e compradores.

Confira aqui a programação completa

A feira Plástico Brasil é uma realização em parceria entre Abimaq e Abiquim. Para mais informações, acesse
www.plasticobrasil.com.br

O Sassmaq é uma ferramenta para avaliação dos sistemas de gestão ambiental, saúde,
segurança e qualidade das empresas que prestam serviços à indústria química.
A avaliação das empresas é feita por organismos certificadores independentes
credenciados pela Abiquim evitando auditorias múltiplas e com critérios diferenciados.
Ele auxilia as empresas no processo de seleção, qualificação e na definição de planos
de ação para melhoria contínua. Para saber, no detalhe, como funciona, bem como as
aplicações desta ferramenta, clique aqui

✓ Poder360 – Indústria de vidro vê risco de desabastecimento se paralisações continuarem
✓ Painel (FSP) – Indústria se reúne par questionar renovação da Comgás

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Basf lança programa de aceleração para fomentar ecossistema de inovação
Air Products participa como membro fundador do lançamento da Agência de Fomento Empresarial (AGFE)

Termotécnica conquista Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira com a conservadora para transporte de mangas para
exportação
LANXESS desenvolve grade de plástico com alto desempenho para produção de caixas de bateria de veículos elétricos
Evonik adquire a empresa alemã de biotecnologia JeNaCell, expandindo o seu portfólio de biomateriais para o mercado
de novos dispositivos médicos

Reuniões de Comissões

14 de Setembro
14h00 – Colas, Adesivos e Selantes
14h00 – Diálogo com a Comunidade
15 de Setembro
09h00 - Logística
14h00 – Subcomissão de Plasticultura
16 de Setembro
09h30 – Setorial de Gases Medicinais

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

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