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Fábrica da Innova terá R$ 500 
milhões para ampliação  

 
Duplicação da planta de monômero de 

estireno é prevista para 2019 

Duplicação da planta de monômero de 

estireno é prevista para 2019 

INNOVA/INNOVA/DIVULGAÇÃO/JC 

A petroquímica Innova firmou com a 

Braskem contrato que assegura o 

fornecimento de benzeno e eteno, 

matérias-primas componentes do 

etilbenzeno, que, por sua vez, dá 

origem ao monômero de estireno 

fabricado pela companhia. Os volumes 

pactuados nesse acordo viabilizam a 

duplicação da planta de monômero de 

estireno na Unidade 2, em Triunfo, a 

uma capacidade de 420 mil toneladas 

ao ano, com estimativa de partida para 

abril de 2019. O investimento na 

ampliação é estimado em R$ 500 

milhões. Em nota, a Innova ressalta 

que está sendo dobrada a capacidade 

produtiva de um produto-chave para 

itens da relevância de asfalto, pneus, 

tintas, borrachas e resinas. O 

monômero de estireno está presente em 

aplicações como tratores, botões de 

camisa, tecidos, tanques de postos de 

gasolina, piscinas, assentos de ônibus, 

barcos e uma gama de outras. Do 

ponto de vista do negócio, o monômero 

de estireno é insumo importante na 

fabricação das resinas que a empresa 

produz: os poliestirenos de uso geral 

(GPPS) e alto impacto 

(HIPS) e o poliestireno 

expansível (EPS) Newcell. 

Outra novidade anunciada 

pela empresa é a volta do 

uso do nome Innova 

simplesmente, retirando o 

Videolar, que tinha sido 

incorporado quando este 

grupo, associado à área de 

entretenimento, assumiu o 

controle da companhia 

petroquímica. - Jornal do 

Comércio.   

Fonte: Jornal do Comércio 

(http://jcrs.uol.com.br/_cont

eudo/2017/04/economia/55

8086-fabrica-da-innova-

tera-r-500-milhoes-para-

ampliacao.html) 

 
1º FÓRUM SUL-
BRASILEIRO DE 

RELAÇÕES DO TRABALHO 

Leia a íntegra do 

pronunciamento do presidente 

Heitor José Müller na 

abertura do 1º Fórum Sul-

brasileiro de Relações do 

Trabalho, promovido pela 

FIERGS, em 17 de abril de 

2017, na sede da entidade, 

cujo texto critica as decisões 

extremadas da justiça 

trabalhista e cita a juíza 

Valdete Souto Severo.  

 Lei também a Carta de Porto 

Alegre, documento final dos 

debates, entregue no evento 

ao presidente da CNI, Robson 

Braga de Andrade.  
 

Carta de Porto Alegre 
 

Pronunciamento do 

presidente Heitor José Müller 

 

 

"REFAZ 2017" 
Decreto Estadual nº 

53.502, que atendeu 

reivindicação da 

FIERGS e ampliou o 

parcelamento do 

REFAZ 2017 para os 

débitos de ICMS, 

vencidos até 30 de 

junho de 2016. 

Inclusive aqueles 

resultantes da 

aplicação de multas de 

60% ou 120% sobre o 

imposto devido.  

Programa "REFAZ 

2017" para 

regularização do ICMS 

no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

DECRETO Nº 53.502, 

DE 4 DE ABRIL DE 

2017. (DOE 05/04/17) 

- Modifica o Decreto 

nº 53.417, de 

30/01/17.  

 

Acesse a planilha de 

alíquotas de ICMS por 

UF atualizada. 

Alterações:  AM - 

Decreto nº 37.788/2017, 
concede redução da base 

de cálculo do ICMS, de 

forma que a carga 
tributária corresponda a 

4% (quatro por cento) 
sobre o valor da 

operação, nas operações 

com mercadorias 
integrantes da cesta 

básica amazonense, dentre 

as quais, destacam-se as 

seguintes relativas ao 

setor de HPPC: a) papel 
higiênico de folha 

simples;  b) sabonete em 

barra; e, c) creme dental. 

Fonte ABIHPEC.  
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