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15ª edição do Congresso de Atuação Responsável, promovido
pela Abiquim, terá a par cipação da Frente Parlamentar
“A pegada da Indústria Química: o AR e os novos
desaﬁos” é o principal tema da 15ª edição do Congresso
de Atuação Responsável, promovido pela Associação
Brasileira da Indústria Química (Abiquim), nos dias 12 e 13
de agosto, em São Paulo (SP). O presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Compe vidade da Cadeia
Produ va do Setor Químico, Petroquímico e Plás co do
Brasil, deputado federal Vanderlei Siraque (PT/SP),
par cipará da cerimônia de abertura do evento.
Durante os dois dias do congresso, convidados do Brasil e
do exterior debaterão temas ligados aos desaﬁos sobre
sustentabilidade, gestão de produtos químicos, segurança
de processo, atendimento a emergências, saúde,
segurança e higiene industrial, logís ca, capacitação,
diálogo com a comunidade e implementação do AR® no
Brasil, na América La na e no mundo.
Um dos destaques deste ano será a divulgação dos
resultados ob dos pelo setor em 2013 com a aplicação
dos requisitos do Programa Atuação Responsável®, uma
inicia va da indústria química brasileira e mundial para
demonstrar seu comprome mento voluntário na
melhoria con nua em saúde, segurança e meio ambiente
nos seus produtos, processos, instalações e serviços. No
Brasil, ele é coordenado pela Abiquim, que congrega cerca
de 170 empresas do segmento de pequeno, médio e
grande porte, fabricantes de produtos químicos e
prestadores de serviços ao setor, como transportadoras e
operadoras logís cas.
Ao longo dos úl mos anos, o Congresso de Atuação
Responsável se consolidou como o evento mais importante da
indústria química no Brasil sobre boas prá cas em saúde,
segurança, meio ambiente e sustentabilidade. O evento reúne
cerca de 500 proﬁssionais de empresas nacionais e
estrangeiras, interessados em acompanhar os mais diversos
debates rela vos ao tema.

15ª edição do Congresso de Atuação Responsável
Data: 12 e 13 de agosto de 2013
Horário: 9 horas (abertura)
Local: Novotel Center Norte, av. Zaki Narchi, 500, Vila
Guilherme, São Paulo (SP)
Mais informações: h p://www.congressoar.com.br/
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