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EditorialSIQUIRJ em defesa do empresariado químico desde 1946

A parte cheia do copo

 E m  t e m p o s  s o m b r i o s ,  a 
credibilidade da maioria dos nossos políticos  
despenca ladeira abaixo, fazendo do 
Brasileiro um povo tristonho e perplexo 
diante do desrespeito no uso do dinheiro 
público, que deveria garantir, com prioridade, 
o atendimento das necessidades básicas 
dos cidadãos.
 Apesar das sombras, o Siquirj 
mantém a sua l inha, a de garimpar 
indicadores positivos nas conjunturas 
desfavoráveis. Assim, citamos a queda da 
inflação tendo como consequência imediata 
a melhoria do poder de compra de todos os 
trabalhadores e a aceleração da tendência 
de queda de juros, que, por sua vez, pode 
favorecer a manutenção de projetos em 
andamento e estimular novos investimentos.
 Para nosso setor, o aspecto 
favorável é a notícia da prorrogação de 
incentivos para a indústria de petróleo e gás, 
um regime aduaneiro para facilitar a 
importação e exportação de bens para o 
segmento e, ainda, ajudar a viabilização de 
invest imentos de longo prazo para 
exploração de reservas petrolíferas no Brasil.  
Estima-se que apesar das incertezas da 
situação política, os investidores no longo 
prazo se mostrarão interessados nos 
próximos leilões de blocos para exploração e 
produção de petróleo e gás natural.
 Até o aumento da tensão política 
pode acelerar a aprovação da reforma 
trabalhista, porque a base do governo 
desidrata a cada nova denúncia e o governo 
precisa realizar alguma das reformas 
econômicas prometidas.
 A crise política é importante, mas 
não motiva desinvestimentos de imediato, 
embora retarde a decisão de deslanchar 
novos projetos; os próximos leilões de blocos 
exploratórios poderão aferir o nível das 
expectativas dos agentes econômicos no 
longo prazo.
 Não resta dúvida que estamos 
amadurecendo como nação,  mas temos que 
alcançar um estágio de convencimento 

coletivo que ser honesto vale a pena. ∎
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Exército publica portaria sobre procedimentos 
para atividades com produtos controlados 
 O Comando Logístico do Exército Brasileiro publicou no dia 7 de junho a Portaria 
COLOG nº 56, de 5 de junho de 2017, que trata dos procedimentos administrativos para a 
concessão, a revalidação, o apostilamento e o cancelamento de registro no Exército para o 
exercício de atividades com produtos controlados. 
 A Portaria define que o exercício de qualquer atividade com Produto Controlado 
pelo Exército (PCE), própria ou terceirizada, que envolver a fabricação, o comércio, a 
importação, a exportação, a utilização e a prestação de serviços, o colecionamento, o tiro 
desportivo e a caça, deverão ser registrados pelas pessoas físicas ou jurídicas no Exército.
 A norma ainda disciplina que a utilização de PCE compreende a aplicação, o uso 
industrial, a demonstração, a exposição, a pesquisa, o emprego na cenografia, o emprego 
em espetáculos pirotécnicos com fogos de artifício considerados de uso restrito, a 
apresentação de bacamarteiros, o emprego na segurança pública, na segurança de 
patrimônio público, na segurança privada, na segurança institucional ou outra finalidade 
considerada excepcional.

 Confira o inteiro teor da portaria no neste link: https://goo.gl/vSvhFR  ∎

Qualificação Setorial 
Em parceria com o Senai, em 

2017, o Siquirj vem oferecendo vagas para 
os cursos de Qualificação Setorial, cujo 
objetivo é atender à necessidade das 
empresas, como prova do compromisso 
com o desenvolvimento das indústrias e do 
Rio. 

Até o momento, já foram iniciadas 
as  turmas nos cursos de Assistente de 
Produção Industrial e Almoxarife, com 
excelente avaliação dos participantes. O 
curso Técnico em Rede de Computadores 
iniciará suas aulas no próximo dia 10 de 
julho e as inscrições estão encerradas.

Fique atento! Estão abertas as 
inscrições para os cursos de: Auxiliar de 
Operações em Logísticas; Assistente de 
Controle de Qualidade; e Comprador. As 
inscrições para Auxiliar de Operações em 
Logística já terminam no próximo dia 14 de 
julho. Este curso é uma qualificação 
destinada a adultos, com conhecimentos 
mínimos correspondentes ao 6º ano do 
Ensino Fundamental. 

Encontre todas as informações 
necessárias sobre os cursos e suas 
i n s c r i ç õ e s ,  e m  n o s s o  s i t e : 

www.siquirj.com.br.  ∎

No último dia 23 de junho, foi 
realizada no Siquirj, com o patrocínio da 
empresa Harsco, a reunião mensal do 
Núcleo de Relações Trabalhistas e Sindicais 
do Rio de Janeiro, sob a coordenação de 
Humberto Carlos Turlão. O objetivo desse 
núcleo é o de ser uma troca de informações 
e experiências nas esferas sindical e 
trabalhista entre as maiores empresas do 
estado do Rio. 

Nessa reunião foi feita uma 
apresentação da empresa patrocinadora 
Harsco, o agradecimento à cessão do 
espaço por parte do Siquirj para a realização 
da reunião e que, inclusive, participa do 
Núcleo. Posteriormente, foram abordados 
assun tos  como  o  andamen to  das 
negociações coletivas e os desdobramentos 
da Reforma Trabalhista.

Esse grupo de empresas se reúne 
mensalmente, com o patrocínio de uma das 
e m p r e s a s  p a r t i c i p a n t e s ,  e  u m a 
apresentação da empresa patrocinadora, 
além de apresentação de relevância ao 
setor empresarial ou um debate sobre 
assuntos inerentes à atividade de tais 

empresas. ∎

Núcleo de Relações 
Trabalhistas e Sindicais 
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 Como parte das atividades do 
Programa Atuação Responsável, em parceria 
com a Abiquim, foi realizado na sede do Siquirj, 
no último dia 19 de junho, curso sobre 
Confiabilidade Humana aplicada à Segurança 
de Processo.
 Com carga horário de 8 horas, o curso 
apresentou os aspectos fundamentais da 
disciplina Confiabilidade Humana relacionados 
a Segurança de Processo com o objetivo de 
possibilitar a determinação de ações de 
prevenção, proteção e controle visando 
redução de falhas e acidentes.
 O próximo curso, previsto para o dia 
20 de setembro, será Gerenciamento de 
Crises, cujas inscrições irão até o dia 19 de 
setembro.  O objetivo do curso é a discussão e 
enriquecimento técnico sobre o conteúdo 
básico de um Plano para Gerenciamento de 
Crises considerando: cenários acidentais com 
consequências internas; cenários acidentais 
com consequências que ultrapassam os limites 
da empresa; cenários gerados pela vizinhança 
que possam afetar a empresa; Emergências 
Externas.
 Os cursos oferecidos pelo Siquirj, 
dentro do Programa Atuação Responsável, 
possuem taxa de inscrição para associados do 
Siquirj de apenas R$ 300,00 e para não-
associados R$ 1.000,00.  

 Inscrições no site da Abiquim! ∎

Curso: Confiabilidade Humana 
aplicada à Segurança de 
Processo Reunida no dia 13 de junho, a Comissão de Meio Ambiente e Segurança do Siquirj, 

coordenada por Abílio Faia, realizou frutuosa reunião tratando de temas significativos para o 
setor químico.
 Na referida reunião, o grupo de trabalho analisou a resolução da Norma 
Operacional para o Sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR, 
que revoga a DZ-1310 R.07. A resolução visa estabelecer a metodologia do referido sistema 
online, de forma a subsidiar o controle de resíduos gerados ou destinados no Estado do Rio 
de Janeiro, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para 
locais não licenciados. Há grandes chances de que a resolução venha se consolidar como 
norma.
 Foi apresentada versão inicial da nova Cartilha de Inventário de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa da Firjan, que será lançada no segundo semestre de 2017. O guia 
pretende ser uma ferramenta de fácil utilização para a elaboração de inventário de emissão 
de gases de efeito estufa, pois de uma forma simples apresenta os princípios, as diretrizes e 
as etapas de um inventário corporativo de emissões. 
 Na reunião, os membros discutiram a publicação da Lei 7599 de 24/05/2017 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de indústrias situadas no Estado do Rio de Janeiro 
instalarem equipamentos de tratamento e reutilização de água. Tal lei foi considerada 
genérica e de linguagem ambígua. 
 Também foi discutido pelos membros da Comissão, o projeto em Consulta 
Nacional da Norma NBR ISO 14046 sobre Pegada Hídrica. A elaboração de tal projeto surge 
da centralidade no debate global sobre a gestão da água e seu papel no desenvolvimento 
sustentável. Há crescimento de demanda e aumento de escassez em muitas áreas, 
tornando desejável a elaboração de técnicas de avaliação apropriadas que possam ser 
internacionalmente utilizadas de forma consistente. 
 A reunião contou ainda com um segundo momento, do Núcleo de Multiplicação do 
Atuação Responsável da Abiquim, que no Rio é representado pela Comissão do Siquirj. 
Yáskara Barrilli, representante da Abiquim, onde são comumente abordados os temas: 
agenda do Programa; as ações de valorização; os novos projetos; cursos a serem 
realizados em parceria com Siquirj; elaboração de novos indicadores e sistemas de 
avaliação; próximos eventos, seminários e congressos e; legislações. 
 A Comissão de Meio Ambiente debate diferentes temas impactantes à indústria 
química, acompanhando atentamente as novas legislações ambientais, e ainda, buscando 
inteirar as empresas sobre estas questões, promovendo cursos e seminários de grande 
relevância ao Setor Químico. Junto com o Núcleo Multiplicador do Programa Atuação 
Responsável da Abiquim proporciona diversos cursos de capacitação. Para integrar nossa 
Comissão, basta sua manifestação de interesse através de nossos contatos. Venha 
participar, temos certeza de que será de grande valia para sua empresa e para o setor. ∎

Comissão de Meio Ambiente e Segurança do SIQUIRJ se 
reúne e debate importantes temas

 O ICEI de junho ficou em 51,9 pontos, um recuo de 1,8 ponto na comparação com 
maio, após quatro meses de relativa estabilidade. Como ainda mantém-se acima da linha 
divisória de 50 pontos, o ICEI revela que os empresários permanecem confiantes, mas a 
confiança se reduziu entre maio e junho. 
 Frente a junho de 2016, o ICEI mostra crescimento de 6,2 pontos. Todavia, ainda 
segue abaixo de sua média histórica de 54 pontos, em nível aquém do necessário para 
estimular o investimento industrial. 
 A queda do ICEI, em junho, deve-se exclusivamente a mudanças nas expectativas 
dos empresários, já que a avaliação referente à situação atual não sofreu alteração neste 
mês. Com 54,9 pontos, o índice de expectativas revela perspectivas positivas, mas o 
otimismo quanto ao futuro se reduziu na comparação com maio, quando o índice registrou 
57,4 pontos. O índice de condições atuais, por sua vez, está em 46 pontos, indicando que o 
empresário ainda percebe piora do ambiente corrente de negócios. O índice mantém-se 
estável há quatro meses, alternando leituras de 46,3 pontos (março e maio) e 46 pontos 
(abril e junho).

Série histórica (Índice de 0 a 100 pontos) ∎

Fonte: CNI

Confiança recua em junho
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