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Introdução

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

 O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de 

Janeiro apresenta seu Relatório de Atividades correspondente ao ano de 2014. 

 Como de praxe, o relatório expõe aos diretores, associados e público em geral, as 

diversas atividades que realizou para o crescimento e fortalecimento do setor no exercício 

anterior.

 Inicia-se com a palavra do presidente Dr. Isaac Plachta expondo suas impressões, não 

somente sobre o ano que finda, mas suas expectativas para o ano que se inicia. 

 Segue-se apresentando o quadro de nossa Diretoria Plena, bem como as Comissões 

que compõe o corpo do SIQUIRJ e suas atividades: eventos, palestras, cursos e seminários.

 Ao final, destacam-se em tópicos as atuações externas da entidade, os temas que foram 

divulgados e as principais ações jurídicas que influenciam no setor. 

 Na certeza de que este relatório contribuirá para, não apenas registrar, mas atrair sua 

atenção para o sindicato, reiteramos que a união faz a força. Pois essa parceria reforçará nossa 

luta em defesa dos interesses do setor industrial químico.

 Indústria forte é Sindicato forte, e o sindicato trabalha sobre as demandas do setor, 

portanto, participe! Só assim, avançaremos na construção de um setor químico robusto e 

empreendedor!

SIQUIRJ
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Palavra do Presidente

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

 O momento é político, sabemos que a oposição nunca esteve tão disposta a participar, a 
mostrar atitude. A situação é inusitada e merece uma reflexão: se esta oposição combativa tivesse  
acontecido há tempos atrás, possivelmente a nossa situação econômica seria mais confortável.
 Não estou insinuando que o resultado das urnas fosse diferente, poderia até ser; o que desejo 
ressaltar é que é vital nos regimes democráticos que as oposições desempenhem seus papéis com 
competência, musculatura para o embate e que estejam antenadas com as necessidades do País, 
participando, mesmo em minoria, na discussão das escolhas estratégicas que melhor atendam as 
demandas da população. Esta oposição, que não aconteceu no passado recente é, também, 
responsável pelos atuais constrangimentos ao nosso crescimento econômico.
 Passadas as eleições, temos um bloco vencedor que deve ser respeitosamente acatado e um 
outro perdedor, legitimado por uma, também substancial, quantidade de votos. Os votos vencidos, 
devido à sua expressão eleitoral, impõem que a oposição atue, seja mais incisiva na escolha do 
caminho que, juntos, percorreremos para alcançar o progresso econômico sustentável. A retórica e a 
agressividade do período eleitoral devem ser abandonadas em prol de um debate acalorado e 
construtivo.
 Os problemas não se resolvem apenas com o resultado das eleições, alguns fantasmas, 
antigos conhecidos, continuam assombrando o futuro do País, mas não estamos na beira do abismo, 
há espaço para uma recuperação, mais lenta e com menos sacrifício. Preciso acreditar que o Governo 
fará o dever de casa e o setor químico, como sempre, dará a sua contribuição.
Temos que engendrar uma estratégia que possibilite a inserção do Brasil nas cadeias de suprimento 
das redes globais de produção. Não podemos ficar de fora do mercado global, principalmente após o 
anúncio pela China das reformas pró-mercado interno. A reforma levará anos para acontecer, mas 
temos que começar a nos preparar.
 Espero que novas propostas sejam gestadas no sentido de atender o pleito dos empresários. 
Dentre outras ações, é crucial implementar ações que estimulem a inovação e a formação de mão de 
obra.
 Ainda, temos que melhorar a qualidade da educação, desde o ensino fundamental, 
minimamente até o ensino técnico. No quesito educação, não podemos continuar a fazer mais do 
mesmo. Entre os países emergentes, temos um dos piores índices de população adulta com educação 
secundária.
 Não há soluções simples, mas atacar estas matérias é imprescindível para o nosso crescimento 
continuado.
 Que o cenário comece a se reverter em 2015.

Isaac Plachta
Presidente

 O contexto mudou, o excesso de liquidez internacional e a demanda pelas 
nossas commodities, outrora robusta, minguaram. Os ventos já sopraram a nosso 
favor, agora não mais.
 Apesar da baixíssima taxa de desemprego e do crescimento real do salário 
das classes C e D, uma série de intervenções discutíveis na economia brasileira 
exauriu o ímpeto do nosso crescimento, deixando um rastro indesejável: inflação no 
teto da meta, câmbio depreciado, juros em ascensão, aumento do déficit fiscal e da 
carga tributária e, principalmente, insegurança regulatória, que provoca 
desconfianças e trava os investidores.
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Diretoria Plena

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

 A diretoria plena do SIQUIRJ, imbuída do propósito de melhor servir ao associado, 
reuniu-se em diversas oportunidades em 2014, abordando questões administrativas e 
deliberando sobre diferentes temas de interesse do segmento químico, bem como 
realizando Encontros Empresariais.

Antonio Berdge Kessedjian
Antonio Emilio Meireles

Carlos Mariani Bittencourt
Carlos Oliveira Cruz

Carlos Roberto da Silva
Celso da Silva Bueno

Ciro Alves
Edson Kleiber de Castilho

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Flavio Costa Abreu

Gilson Luiz Maurity Santos
Lenilson Marcelo Bezerra

Lincoln Rosa
Manoel Moysés Zauberman

Marjorie Arias
Nélio Augusto Manhães Rodrigues

Nicolau Pires Lages
Paul Antoine Maron Gédéon
Roberto Pinho Dias Garcia

Ronaldo Valle Monteiro
Rubens Muniz

Triênio 2013/2016

Isaac Plachta - Presidente

(Relação em Ordem Alfabética)
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Comissões Técnicas

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

 Coordenada por  Humber to  

Campos Turlão, a Comissão de Política 

Social e Trabalhista acompanhou as 

negociações salariais no estado do Rio de 

Janeiro, prestando informações ao Setor 

Petroquímico, tratou dos assuntos 

relacionados com a política social e 

trabalhista e manteve contato com 

diversas entidades tais como: FIRJAN, 

FIESP e entidades profissionais.

 

 Coordenada por Abílio Faia, a 

Comissão de Meio Ambiente debateu 

diferentes temas impactantes à indústria 

química, acompanhou atentamente as 

novas legislações ambientais, e ainda, 

buscando inteirar as empresas sobre 

estas questões, promoveu cursos e 

seminários de grande relevância ao Setor 

Químico. Em 2014, junto com o Núcleo 

Multiplicador do Programa Atuação 

Responsável da ABIQUIM proporcionou 

diversos cursos de capacitação. 

Comissão de Meio 
Ambiente e Segurança

 Coordenada por Lenilson Marcelo 

Bezerra, a Comissão de Relações 

Externas tem papel importante na atuação 

contra projetos de lei que possam 

prejudicar de alguma forma as empresas 

do segmento químico, bem como promove 

a aproximação do Sindicato com os 

órgãos governamentais.

Comissão de Relações 
Externas

Comissão de Política 
Social e trabalhista
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Eventos

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

 Em solenidade realizada no dia 18 de 
novembro, na sede da FIESP, o SIQUIRJ foi 
agraciado com o primeiro lugar na categoria 
Defesa Setorial do prêmio “Melhores Práticas 
S ind ica is ” ,  com o  p ro je to  ‘De fesa  da 
competitividade da indústria de chapas de 
alumínio’. 

 O prêmio “Melhores Práticas Sindicais”, 
com a participação de sindicatos filiados às duas 
federações, tem o objetivo de identificar e 
valorizar as ações e projetos desenvolvidos 
pelos sindicatos, além de promover a troca de 
experiências, o aprendizado contínuo e o 
incentivo à realização de novas ações.
  O prêmio é dividido em quatro categorias: Infraestrutura Administrativa, Financeira, de 

Sistemas e Recursos Humanos; Comunicação, Programas de Associativismo e Promoção 

Comercial; Defesa Setorial; e Responsabilidade Socioambiental.

 No Rio de Janeiro, o sindicato vencedor da categoria Defesa Setorial foi o SIQUIRJ.

 Durante a solenidade, o presidente do Sistema FIRJAN, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, 

destacou a importância dos sindicatos. "Todos sabemos que uma indústria forte precisa de um 

sistema de representação participativo e organizado, no qual os sindicatos empresariais são um pilar 

fundamental. Por esse motivo, fortalecer esses grupos e ajudá-los a aumentar a sua base de 

associados sempre foi uma prioridade para o Sistema FIRJAN”, disse Eduardo Eugênio. Ele 

ressaltou ainda que "a prosperidade das empresas é a base da prosperidade de qualquer nação".

 O "case" vencedor do SIQUIRJ consistiu na intervenção, junto ao MDIC, na revogação da 

portaria 22/2010 que permitia a aprovação de projetos na Zona Franca de Manaus, beneficiando-se  
do Processo Produtivo Básico, interferindo no 

equilíbrio da concorrência no mercado de chapas 

de alumínio, prejudicando a Indústria Química do 

Estado do Rio de Janeiro.

SIQUIRJ VENCE PRÊMIO DE MELHOR PRÁTICA SINDICAL
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Eventos

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

ROAD SHOW: OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTO

NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

 Em 21 de maio, o SIQUIRJ e a ABIQUIM 

realizaram um Road Show, identificando as 

Oportunidades para Investimento na Indústria 

Química Brasileira. 

 O BNDES e a ABDI l ideraram dois 

importantes estudos para a competitividade da 

Indústr ia Química Nacional. O Estudo de 

Diversificação da Indústria Química e avalia 

produtos químicos de maior valor agregado para 

integrar e ramificar cadeias já existentes e criar 

tecnologias. Já a Agenda Tecnológica Setorial em 

Química de Renováveis traça panoramas 

econômicos e tecnológicos e identifica as 

tecnologias relevantes nos próximos 15 anos para a 

competitividade dos produtos químicos de fontes 

renováveis. 

 O evento  contou com cerca de 50 

participantes, e além das apresentações de BNDES 

e ABDI, entidades como o Instituto Nacional de 

Tecnologia ( INT),  Inst i tu to de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), Serviço Nacional Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), Agência 

Estadual de Fomento  (AGE Rio) e a Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro (Codin), expuseram as suas linhas de 

f o m e n t o  e  i n f r a e s t r u t u r a  p a r a  o  p l e n o 

desenvolvimento dos projetos.

 Segundo Isaac Plachta, Presidente do 

SIQUIRJ, é uma etapa crucial do processo de 

conscientizar o Governo e a sociedade brasileira, 

sobre a importância de se ter uma Indústria Química 

moderna e competitiva como pilar do crescimento 

socioeconômico, desafio em que o SIQUIRJ está 

profundamente envolvido. 
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Eventos

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

ALMOÇO EMPRESARIAL PARA ENCERRAMENTO

DAS ATIVIDADES DO SIQUIRJ EM 2014

 No dia 11 de dezembro, a Diretoria do SIQUIRJ realizou um almoço de confraternização 

no Porcão Rio's, oportunidade em que os membros diretores, em um clima amistoso e 

descontraído, puderam conversar sobre as atividades do sindicato no decorrer de 2014, bem 

como assuntos gerais.

 Esse almoço teve por objetivo vivenciar mais um lado da confraternização no 

encerramento das atividades desse ano de 2014.
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

CENÁRIO ECONÔMICO DE 2014

ENCONTRO COM ECONOMISTA GUILHERME MERCÊS

 No dia 13 de fevereiro, o SIQUIRJ recebeu o economista Guilherme Mercês, Gerente de 

Economia e Estatística do Sistema FIRJAN. O senhor Presidente, Isaac Plachta, iniciou o evento 

agradecendo a presença de todos e externou a satisfação em receber o ilustre palestrante, 

salientando a importância da apresentação em proporcionar ao setor químico um panorama mais 

preciso das perspectivas para o ano corrente. 

 Guilherme Mercês agradeceu o convite e deu início a sua apresentação explicando que 

2014 deverá ser um ano conturbado. Começou ilustrando o panorama mundial, com os Estados 

Unidos mostrando sinais claros de recuperação, impulsionados, especialmente, pelo shale gas. 

 Comentou a recuperação dos países da Zona do Euro e também sinalizou o aumento 

gradual do custo de trabalho na China, uma mudança social que só terá resultados na 

competitividade do país a longo prazo. Fazendo uma conjectura, sugeriu que a tendência 

mundial, nos próximos anos, será de aumento do crescimento com consequente aumento dos 

juros, acompanhado de uma valorização do dólar. 

 Prosseguindo sua análise do cenário, Mercês expôs a realidade nacional indicando que o 

país se insere em um contexto de PIB baixo, inflação elevada, contas públicas deterioradas e 

déficit externo elevado. Comprovou a desaceleração do mercado de trabalho no país, mostrando 

que, em 2013, o Brasil teve menos empregos gerados do que na crise de 2009. Com relação a 

atividade industrial, explicou que, apesar do crescimento baixo, a produção começou a crescer 

acima das horas trabalhadas e que o mercado de trabalho está saturado, sendo o melhor 

caminho para retomada do crescimento os investimentos. Informou que, no final de 2013, com o 

volume de exportações estagnado e o aumento do número de importações, a balança comercial 

alcançou o saldo zero. 

  Deu continuidade à apresentação explicando o desenvolvimento da pesquisa de 

indicadores industriais realizada pela FIRJAN, que tem como objetivo nortear e posicionar a 

indústria fluminense, através de uma aproximação com as empresas, via sindicatos. 

 A pesquisa consiste em relatórios mensais, gratuitos, que são elaborados com base em 

um questionário de sete perguntas respondido pelas empresas. Frisou que as informações 

cedidas terão caráter sigiloso, protegido mediante a assinatura de um termo de compromisso 

entre o Sistema FIRJAN e a empresa, e garantindo que os dados sejam tratados e divulgados de 

forma agregada. 
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

CONVERSA COM DR. ARMANDO GUEDES

SOBRE SITUAÇÃO ATUAL DA PETROBRAS

 No dia 10 de abril, o SIQUIRJ teve a honra de receber em sua sede o Dr. Armando Guedes 

Coelho, Ex-Presidente da Petrobras, para uma nova conversa sobre “A situação atual da 

Petrobras”. Iniciou comentando sobre desafios e obstáculos enfrentados e superados na época 

em que foi funcionário e presidente da empresa.    

 Prosseguiu, tecendo comentários a respeito do momento complicado pelo qual a empresa 

passa. Explicou que, ao longo das últimas décadas, a Petrobras foi direcionando seu foco para 

Exploração e Produção, diminuindo a prioridade do Processamento, baseada na visão de que 

grandes empresas do setor petrolífero também estavam direcionando suas prioridades para 

exploração e produção de petróleo e que o país possuía grande potencial para tal.

 Comentou o atraso nas obras das refinarias do Ceará e Maranhão, pontuando que uma 

alternativa seria fazer uma associação com empresas estrangeiras, desde que fosse permitida a 

exportação correspondente à parcela de participação acionária, principalmente para países 

como China, Índia e Japão. Por outro lado, comentou que essa possibilidade é de difícil aceitação 

por parte do Governo e da Petrobras, considerando os aspectos e segurança do abastecimento 

interno dos deriváveis de petróleo a serem produzidos. Mencionou o aumento expressivo do 

custo de construção da refinaria de Pernambuco que, considerando seu projeto original de 

processamento de óleos pesados originários do Brasil e da Venezuela, foi alterado, tendo em 

vista a não mais participação da Venezuela no projeto, para processamento de óleos pesados 

apenas do Brasil (Marlim, Roncador e Albacora).

 Ressaltou, também, que o COMPERJ teve seu plano original de processamento de óleos 

pesados modificado para dois trens de processamento. Um dos trens com capacidade para 

165.000 barris/dia mantendo o óleo originalmente pesado, e o segundo com 300.000 barris/dia 

com óleos leves originários do pré-sal. O segmento petroqúimico do COMPERJ foi alterado para 

o uso de gás oriundo do pré-sal, estando as discussões ainda em andamento entre Petrobras e 

Braskem quanto ao preço dessa matéria-prima (gás). 

 Entretanto, Armando Guedes apresentou uma visão otimista para os próximos anos, 

graças ao setor de Exploração e Produção, especialmente à produção oriunda do pré-sal, que 

garantirá um aumento substancial das receitas da empresa, o que irá amenizar os prejuízos 

acumulados com as refinarias e devolverá à empresa sua capacidade de investimento. Afirmou 

que a empresa possui reservas fósseis incomparáveis com qualquer outro player no mundo, e 

seu grande desafio a partir de agora é monetizar essas reservas. Destacou também a 

competência da equipe do setor de Exploração e Produção da Petrobras, cujos esforços 

permitiram a viabilidade de exploração do petróleo na camada pré-sal, dando visibilidade 

internacional à empresa e ao país.
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

CURSO REGISTRO DE EMISSÕES E 

TRANSPORTES E POLUENTES

 Após a identificação da demanda por 

parte das empresas associadas ao 

SIQUIRJ, foi realizado, no dia 16, o curso 

sobre a elaboração do Registro de Emissões 

e Transporte de Poluentes  (RETP), 

formulário de altíssima importância para o 

preenchimento do RAPP (Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras). 

Durante o evento, ministrado pelos 

instrutores Dr. Marcus da Matta e Dra. 

Maurea F lynn,  ambos da empresa 

Ecoadvisor, os participantes puderam sanar 

 Nos dias 24 e 25 de abril, foi realizado, também na 

sede do SIQUIRJ, o primeiro de cinco cursos 

programados, em parceria com a Abiquim, para 2014. O 

curso de Formação de Auditores Internos do Programa 

Atuação Responsável, ministrado pelo consultor Sr. Árpád 

Kozka, teve como objetivo apresentar os requisitos do 

sistema de gestão do AR 2012, identificando e 

esclarecendo diferenças e semelhanças com os requisitos 

ISO 14001 e OHSAS 18001, capacitando os participantes 

a realizarem auditorias internas do seu sistema de gestão. 

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS

DO ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

todas as dúvidas acerca do tema, para posterior implementação em suas respectivas empresas.
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

FIRJAN CONSULTA SETOR QUÍMICO PARA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020

 Em 8 de maio, Júlia Butter, da Gerência de Competitividade Industrial e Investimentos da 

Firjan, veio ao SIQUIRJ para ouvir os empresários do setor químico e colher informações que irão 

nortear o Planejamento Estratégico 2015-2020 da Federação. Entre os temas estavam a questão 

tributária, trabalhista, logística e matérias primas.
 No âmbito tributário, foi salientada a necessidade de desoneração da indústria local, assim 

como aumento das barreiras à importação. Lembrou-se a importância de uma política industrial 

para  desenvolvimento do setor.  
Foi comentada a dificuldade das pequenas e médias empresas em operar tantos impostos, 

acarretando em multas e penalizações, favorecendo a informalidade.
 Em seguida, lamentou-se a falta de flexibilização da legislação trabalhista, que dificulta a 

manutenção e criação de postos de trabalho, discutindo a necessidade de torná-la menos 

engessada.
 Na questão logística, os portos e rodovias foram apontados como principais gargalos, com 

ênfase na necessidade de reaparelhamento dos portos e diminuição do alto custo do frete e da 

burocracia envolvida.
 Finalizando as discussões, o alto custo do gás natural foi unanimidade de crítica entre os 

participantes, por ser um importante insumo da indústria química. Seu custo, no Brasil, chega a ser 

quatro vezes maior que nos Estados Unidos.



14

Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

CURSO: PLANOS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS

 O curso de Planos de Resposta a 
Emergências, ministrado pelo Sr. Clayton 
Schultz, em 12 de maio, segundo curso em 
parceria com a ABIQUIM, dentro do 
Programa Atuação Responsável, teve como 
objetivo discutir e enriquecer o conhecimento 
técnico sobre o conteúdo básico de um Plano 
para Resposta a Emergências considerando 
cenários acidentais com consequências 
I n te rnas ,  cená r i os  ac iden ta i s  com 
consequências que ultrapassam os limites da 
empresa, cenários gerados pela vizinhança 
que possam afetar a empresa, emergências 
externas e planos de auxílio mútuo. 

CURSO: ANÁLISE DE ACIDENTES, INCIDENTES 

E NÃO CONFORMIDADES

 Como parte dos cursos do Programa 
Atuação Responsável, a ABIQUIM em 
parceria com SIQUIRJ realizou no dia 12 de 
setembro, o Curso Análise de Acidentes, 
Incidentes e Não Conformidades, pelo 
instrutor Árpád Koszka.
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

ENCONTRO COM O ECONOMISTA LÍVIO RIBEIRO

 Foi realizado, no dia 14 de agosto, um encontro com o economista Livio Ribeiro do Sistema 

FIRJAN, para abordar a Conjuntura Econômica, como resultado de Índice de Confiança e 

Sondagem Industrial.

 Livio Ribeiro expôs os resultados do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), 

que se encontra em baixa, nos mesmos patamares da crise de 2008. Após gradual deterioração, o 

índice para o caso do Brasil chegou a pontos abaixo da época da crise de 2008 (47,6 para 46,4). 

No caso do Rio de Janeiro, o índice se manteve um pouco acima (45,7 para 47,4), pois o 

empresário fluminense se manteve otimista quanto ao momento atual, mas sendo pessimista 

quanto ao futuro, visto que havia um entrave para o segundo semestre: a falta de demanda.

 Em seguida, apresentou a Conjuntura Econômica nacional expondo que há contração na 

atividade da indústria de transformação e uma franca desaceleração do mercado de trabalho. A 

porcentagem do PIB correspondente ao setor externo retornou aos patamares de 2002, entrando 

em um cenário de aumento na taxa de juros acompanhado de crescente inflação. Livio comentou 

que os preços administrados andavam por volta do IPCA, mas no final de 2013 atingiram níveis 

muito abaixo, elevando a inflação para 5%.

 Ao término, Livio Ribeiro apontou o cenário do Banco do Brasil para 2014/2015, os preços 

administrados em 5% (2014) e 6% (2015), o IPCA em 6,26% (2014) e 6,25% (2015), comentando 

que para atingir os níveis oficiais deverá ocorrer uma recessão nos empregos e/ou uma deflação 

de alimentos, mostrando que 2015 deve ser um ano para guiarmos o ajuste, e não sermos 

futuramente guiados por ele.
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Palestras e Seminários

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

ANA CRISTINA HENNEY DO INEA

ALTERAÇÕES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 Em setembro, recebemos a Diretora de 

Licenciamento Ambiental do INEA Ana 

Cristina Henney, para uma exposição sobre as 

alterações no licenciamento decorrente da 

publicação do Decreto 44.820/2014.

 Ana Cristina agradeceu o convite e 

iniciou sua apresentação fazendo um histórico 

do sistema de licenciamento desde a 

publicação do Decreto 42.159/2009 até sua 

recente revisão, com a publicação do decreto 

anteriormente referido. Destacou a divisão de 

empreendimentos e atividades em classes, de 

acordo com o cruzamento das informações de porte e potencial poluidor associando ao grau de 

impacto.

 A engenheira informou aos presentes as novas autorizações ambientais listadas no 

decreto e frisou o requerimento facultativo da certidão ambiental.

 Quanto a licença de instalação e operação – LIO, comentou que a emissão desta se dará 

quando a atividade for de baixo impacto, e não como antes, para impacto de operação 

insignificante. Teceu comentários quanto as Licenças Ambiental Simplificada (LAS), de 

Operação e Recuperação (LOR) e a Ambiental de Recuperação (LAR). Destacou a viabilidade 

de prorrogação de prazo de validade para todos as licenças e demais instrumentos do SLAM. 

Especificou as regras para publicação dos instrumentos de Licenciamento, informando as 

formas de publicação nos diversos documentos ambientais disciplinados no referido decreto.

 Finalizando, demonstrou a evolução dos números da Diretoria de Licenciamento 

Ambiental – DILAM referente a documentos emitidos e indeferimentos ao longo dos últimos cinco 

anos, além de tirar dúvidas dos participantes no evento.
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CURSO: GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS QUÍMICAS

 O curso Gerenciamento de Emergências Químicas foi ministrado pelo instrutor Jorge 

Carrasco, em 6 de outubro, como parte do grupo de cinco cursos do Programa Atuação 

Responsável oferecidos pela ABIQUIM.

 O curso teve como objetivo fornecer aos participantes conhecimentos necessários para 

gerenciamento de emergências e dar uma introdução para capacitá-los no atendimento às 

mesmas.

 O instrutor apresentou também os níveis de treinamento OSHA, as fases de 

reconhecimento de produtos perigosos, as fontes para o levantamento de informação dos 

mesmos, bem como também o gerenciamento e a entrada destes dentro da organização.

CURSO: GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

 O último curso planejado para 2014 oferecido pela ABIQUIM como parte do Programa 

Atuação Responsável foi realizado nos dias 28 e 29 de outubro na sede do SIQUIRJ, cujo tema 

foi Gerenciamento de Mudanças, ministrado pelo Sr. Clayton Schultz.

O objetivo foi proporcionar aos participantes os conhecimentos necessários para o 

gerenciamento de modificações (GM) de seus processos, produtos, instalações e serviços.
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CURSO: TRANSPORTE DE PRODUTOS E 

RESÍDUOS PERIGOSOS

 Em 5 de novembro, promovemos o curso de Transporte de Produtos e Resíduos 

Perigosos – Legislação e normas técnicas.

 Ministrado pela engenheira Glória Benazzi, profissional de reconhecida experiência na 

área, o curso de 8 horas de duração contou com a presença de 37 participantes.

 Ao final do curso, os participantes preencheram uma ficha de avaliação, na qual foram 

analisados itens como expectativa geral quanto ao curso, aplicação do conteúdo ministrado na 

empresa do participante, domínio do assunto demonstrado pelo palestrante e estrutura oferecida 

para o evento.

 Entre os indicadores, vale ressaltar a percepção de expressivo domínio do assunto pela 

palestrante (97% considerou excelente) e o atendimento do conteúdo ministrado às expectativas 

dos participantes (88% considerou excelente). Além disso, os participantes preencheram um 

espaço destinado à sugestão de temas para futuros cursos que o sindicato poderá realizar em 

2015.
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CENÁRIO ELÉTRICO E SEGURANÇA NO FORNECIMENTO

 Foi apresentada na sede do sindicato, no dia 13 de novembro, palestra sobre Cenário 
Elétrico e Segurança do Fornecimento, feita por Cristiano Prado, da Gerência de 
Competitividade Industrial e Investimentos da FIRJAN.
 Na oportunidade, Cristiano mostrou que a FIRJAN já havia dado alerta para o assunto em 
2012, mas não obteve difusão adequada pelos meios de comunicação. Na ocasião, o nível dos 
reservatórios do Brasil encontrava-se, em média, no patamar de 37%. A previsão de chuvas era 
abaixo da média história dos últimos 80 anos e a participação das termelétricas na geração total 
era de 22,3%.
 Indicando que a previsão do subsistema da região sudeste/centro-oeste deveria passar 
de 18,4%, em outubro, para 16,1%, em novembro, Cristiano expôs a crescente participação das 
termelétricas na geração, sendo em 2014 a maior geração térmica dos últimos 14 anos, com 
25,5%.
 Cristiano mostrou que a geração térmica atual pode aumentar apenas 7,3%, atingindo seu 
total disponível. No entanto, deve dar conta do aumento da demanda, e estar preparados para 
uma geração menor que o previsto, problemas técnicos com as usinas e indisponibilidade de 
combustível.
 Agravam a situação o aumento do risco de desligamento de turbinas hidrelétricas,  
termelétricas de back-up acionadas ininterruptamente sem realizar manutenção, redução da 
geração eólica e UTE biomassa e aumento sazonal da demanda forçando o sistema para 
atendimento nos  picos.
 Finalizou resumindo: a segurança elétrica não está garantida, há riscos de apagão 
associados à possibilidades de queda de potência, sem chuva o déficit poderá ser inevitável e em 
qualquer cenário, o preço da energia aumentará.



20

Divulgação de Temas

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro

- Cenário Econômico de 2014 e o 

Desenvolvimento de Pesquisa de 

Indicadores Industriais

- Calendário de obrigações ambientais - 

2014

- Concessão de tratamento tributário especial 

para estabelecimentos industriais fabricantes 

de aditivos para lubrificantes e combustíveis

- Nota técnica relativa à proposta de nova 

transposição da bacia do Paraíba do Sul

- Decreto municipal amplia o feriado no dia 

25 de junho para horário integral

- REINTEGRA se torna medida permanente, 

anuncia presidente Dilma Rousseff

- Publicada Lei Federal 12.996/14 - REFIS

- Publicada MP 651, que torna o 

REINTEGRA permanente

- Nota de Falecimento (Sr. Guilherme Levy)

- Palestra sobre o novo Refis Estadual

- Nota de Falecimento (Sr. Abílio Maciel Faia)

- Apresentação do economista Livio Ribeiro 

sobre a Conjuntura Econômica como 

resultado do Índice de Confiança e 

Sondagem Industrial 

- Pleito aos candidatos a Presidente e 

Governador

- Últimos dias para contribuintes aderirem ao 

Refis estadual

- Prazo para adesão ao Refis 2014 é 

prorrogado até 30 de novembro

- Publicada Portaria que prorroga Consulta 

Pública sobre Logística Reversa de 

Embalagens em Geral

- Pronatec Brasil Maior - Levantamento de 

Demandas para o 1º Semestre 

- Ciclo de Palestras sobre Gestão Ambiental 

para Micro e Pequenas Empresas 

- eSOCIAL - Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas-Insti 
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- Participação em Palestra Visões do Futuro 

com Eduardo Campos na FIRJAN;

- Participação em Palestra Visões do Futuro 

com Aécio Neves na FIRJAN;

- Participação em Palestra sobre Novo 

REFIS Estadual e REFIS Federal, na 

FIRJAN;

- Participação em Palestra com Dr. José 

Eduardo Pastore sobre Direito Coletivo e 

Segurança Jurídica, do Conselho de Política 

Social e Trabalhista da FIRJAN;

- Participação em Seminário HIDA/CNI 

«Gestão das Relações Industriais no Brasil», 

visão das relações Trabalhistas no Japão.

- Participação em reunião almoço com o 

Coordenador do Programa Aécio Neves, o 

Dr. Wilson Brumer, na FIRJAN;

- Participação em Palestra sobre 

Terceirização com o Ministro do TST Antônio 

José de Barros Levenhagen, na FIRJAN; 

- Participação em reunião sobre 

apresentação do Programa SIGA, na 

FIRJAN.

- Participação em reunião do Grupo de 

Trabalho NRTS;

- Participação em Reunião de Fim de Ano 

com o Governador Pezão, na FIRJAN;

- Participação no lançamento da pedra 

fundamental de nova unidade da Lubrizol;

- Participação em reunião almoço com José 

Serra;

- Participação em reunião almoço com o 

prefeito Eduardo Paes;

- Recebimento do Prêmio Melhores Práticas 

Sindicais na FIESP;

- Participação em entrega de honraria ao Sr. 

Luiz Firmino Martins Pereira.
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- Audiências de Conciliação em 2014 do 

Núcleo Intersindical de Conciliação;

- Atendimentos e consultas jurídicas por 

telefone de empresas associadas, versando 

sobre diversos temas;

- Continuidade no trabalho de 

Acompanhamento de Projetos de Lei mais 

relevantes para o Setor Químico;

- Convenção Coletiva de Trabalho com o 

TRAQUIMFAR;

- Elaboração de pareceres jurídicos em 

relação às consultas formuladas por 

empresas associadas, sobre diversos 

assuntos;

- Reunião com o CRQ para tratar de 

negociação salarial;

- Análise sobre previsão de feriado em 25/08 

no município de Duque de Caxias;

- Participação em Oficina sobre «Praticando 

a Negociação Sindical», na FIRJAN;

- Participação de análise do Questionário 

quanto Planejamento Estratégico do Sistema 

FIRJAN 2015-2020;

Reuniões com fins jurídicos

- Participação em reuniões do Conselho de 

Política Social e Trabalhista da FIRJAN;

- Participação em reunião do Conselho de 

Assuntos Legislativos da FIRJAN;

- Participação em uma AGE do Condomínio 

Edifício da Paz;

Negociação Salarial

- Realizada uma AGE sobre Negociação 

Salarial com o TRAQUIMFAR;

- Realizadas duas reuniões entre as 

Comissões de Negociação Salarial (Patronal 

x TRAQUIMFAR).

Acompanhamento e Análise dos Projetos de 

Lei

- Acompanhamento através da leitura diária 

dos Diários da Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro, do Poder Legislativo e Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro e da 

União;
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- Análise de projetos de lei relevantes para o 

setor, para inclusão na Agenda Legislativa 

Federal - CNI, com posicionamento;

- Análise de projetos de lei da Agenda 

Legislativa Estadual FIRJAN, com 

posicionamentos;

- Continuidade na elaboração de planilha 

resumida com os Projetos de Lei mais 

relevantes para o setor;

- Expedição de informações aos associados, 

em comunicados, via e-mail e no próprio site 

do SIQUIRJ, bem como às Comissões 

Técnicas, quando identificado o eventual 

interesse no assunto quanto a Projetos em 

tramitação, sempre solicitando informações a 

respeito;

- Acompanhamento da tramitação do projeto 

que institui pisos salariais do Estado do Rio 

de Janeiro;

- Análise e acompanhamento do projeto de 

lei 2851/2014, sobre a criação do programa 

estadual de reuso de Efluentes das Estações 

de Tratamento de Esgoto.



Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro
Av. Calógeras nº 15 - 12º Andar - Centro - Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 20030-070
tel.: +55 21 2220-8424 e-mail: siquirj@siquirj.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

