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Déficit em produtos químicos avança 6,6% em 2019,
totalizando US$ 31,5 bilhões

O Brasil importou US$ 44,1 bilhões em produtos químicos em 2019, valor total pago pela aquisição
de pouco mais de 47,6 milhões de toneladas entre as diversas mercadorias acompanhadas pela
Abiquim no âmbito da balança comercial setorial. Na comparação com os resultados de 2018, foi
registrado um aumento de 2% no valor monetário das importações, ao passo que as quantidades
físicas adquiridas pelo País foram 5,4% superiores... (Leia aqui a matéria completa)

Comissão de Gás Natural obtém resultados positivos na Bahia
A Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de
Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) editaram, em dezembro de 2019, medidas
que concedem novas condições gerais de fornecimento e tarifas menores para o gás natural na
Bahia, em vigor desde 1º de janeiro de 2020... (Leia aqui a matéria completa)

Entra em vigor nova tabela do frete para transporte rodoviário de cargas
A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU), de
16 de janeiro de 2020, a Resolução nº 5.867, que estabelece as regras gerais, a metodologia e os
coeficientes dos pisos mínimos do frete rodoviário de cargas. A nova resolução entra em vigor no
dia 20 de janeiro e suas alterações geram um aumento no piso do frete de até 15%... (Leia aqui a
matéria completa)

Abiquim participa da construção da agenda legislativa da indústria
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza o processo de construção da Agenda Legislativa da
Indústria para o ano de 2020 ao longo do mês de janeiro. As Federações da Indústria e Associações
Setoriais de alcance nacional, a exemplo da Abiquim, participam do processo, que resulta em um
documento que pauta a atuação da CNI junto ao Congresso Nacional... (Leia aqui a matéria completa)

Deputado federal Vitor Lippi visita a Abiquim
A Abiquim recebeu, no dia 20 de janeiro, a visita do deputado
federal Vitor Lippi (PSDB/SP), membro da Comissão
Executiva da Frente Parlamentar da Química, na função de
coordenador estadual (SP)... (Leia aqui a matéria completa)

Entre as medidas de médio prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema
Regulação é necessário publicar decreto internalizando o Sistema Harmonizado Globalmente

(GHS) para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ferramenta importante para o
processo de gestão segura do setor.
*Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”
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