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RECE 

Déficit soma US$ 6,8 bilhões frente a alta de 3,2% no 
volume importado no trimestre  

Março registra recorde em quantidades importadas e maior valor para o mês desde 2014,  
mesmo com crise da Covid-19 

 

 
 

O déficit acumulado na balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 6,8 bilhões no 
primeiro trimestre do ano, valor que é somente inferior ao registrado em igual período do ano 
passado, uma redução de 2,4% na comparação com o total de US$ 6,9 bilhões entre janeiro e 
março de 2019. Nos últimos 12 meses (abril de 2019 a março de 2020), o indicador totaliza US$ 
31,7 bilhões, 0,3% acima do déficit de US$ 31,6 bilhões do consolidado do ano passado, em que 
pese o turbulento cenário dos três primeiros meses deste ano...(Leia aqui a matéria completa) 

  

    

 

 

 

 

  

 

     
ENERGIA 

Carta Aberta – Energia para sair da crise 
 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8724


A Abiquim é uma das mais de 50 signatárias da “Carta Aberta – Energia para sair da crise”, 
divulgada pela Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres 
(Abrace), na qual um grupo de entidades de diversos setores da indústria brasileira prevê um 
aumento de mais de 20% nas tarifas de eletricidade por conta de ações anunciadas pelo governo 
para lidar com a crise provocada pela pandemia de Covid-19...(Leia aqui a matéria completa) 
   

 

          

     

SUPORTE AOS ASSOCIADOS  

Abiquim lança página especial no site que destaca ações do setor no 
combate à Covid-19 
 

Com o objetivo de reunir todas as contribuições da indústria química e dos prestadores de serviço 
ao setor no combate à pandemia, a Abiquim criou a página Covid-19, que reunirá informações 
sobre das iniciativas do setor químico...(Leia aqui a matéria completa) 

  

 

          
 

     

SUPORTE AOS ASSOCIADOS  

Abiquim propõe medidas de facilitação de comércio no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 aos órgãos anuentes de comércio exterior 
 

A Abiquim, por meio da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior, 
propõe medidas de facilitação de comércio exterior no enfrentamento da pandemia da Covid-19 
aos órgãos anuentes de comércio exterior...(Leia aqui a matéria completa) 

  

 

       
 

     

MEDIDAS DO GOVERNO 

ANA publica Resolução sobre adiamento da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos 
 

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou a Resolução nº18, de 15 de abril, que dispõe sobre o 
adiamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, como medida 
emergencial de enfrentamento dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19, e estabelece 
procedimento de cobrança pelos usos relativos ao exercício de 2020...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

 

       
   

     

MEDIDAS DO GOVERNO 

Caminhoneiros e trabalhadores portuários já podem receber a vacina 
contra a gripe 
 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8766
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8765
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8764
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8763
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8763


Os caminhoneiros e trabalhadores portuários do Brasil podem, desde 16 de abril, procurar os 
postos de saúde, em qualquer município, para receberem a vacina contra a gripe, 
independentemente do estado onde residam. Esses profissionais estão no grupo prioritário na 
segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

      
 

     

LOGÍSTICA 

Transporte Rodoviário de Cargas tem queda com pandemia de Covid-19 
 

O Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística) monitora diariamente o impacto causado no setor de 
transporte rodoviário de cargas pela pandemia de Covid-19...(Leia aqui a matéria completa) 

  

      
 

     

LOGÍSTICA 

Ministério da Infraestrutura institui grupo de trabalho para implantar 
Documento Eletrônico de Transporte 
 

O Ministério da Infraestrutura publicou, no dia 15 de abril, a Portaria nº 879/2020, que institui grupo 
de trabalho (GT) com objetivo de planejar, articular, coordenar, executar e gerir as ações voltadas à 
implantação do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)...(Leia aqui a matéria completa) 

  

      
 

     

REGULAÇÃO 

Edital de chamamento da Anvisa para simplificação regulatória 
 

Está aberto até 30 de abril, o edital de chamamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) nº 16, que tem como objetivo mapear as potenciais obrigações previstas nas normas da 
Anvisa que podem ser simplificadas ou eliminadas e coletar evidências dos atos normativos cuja 
falta de clareza levam a dificuldade de entendimento de aplicabilidade e fiscalização...(Leia aqui a 
matéria completa) 
  

      
 

     

ACADEMIA 

SBQ Acelera premia projeto de colágeno para processos de cicatrização 
 

A equipe CuraCicatri foi a primeira colocada do SBQ Acelera, programa de incentivo ao 
empreendedorismo da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) com o INCT Midas e a Wylinka, e 
apoio da Abiquim...(Leia aqui a matéria completa) 

  

 

     

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8762
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8762
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8761
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8760
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8759
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8759
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8758


 

 

 

 

  

  

A expectativa com a adoção das soluções apresentadas no estudo Um Outro Futuro é Possível é 
de que a indústria química aumente a sua arrecadação anual de US$ 14 bilhões em 2018 para 
27,4 bilhões em 2030.  
 
*Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”    

  

 

Confira aqui o que saiu na imprensa sobre a Abiquim  

 
A Abiquim possui uma ampla programação de cursos de 

atualização para profissionais da área química.  
Saiba mais aqui 

 
As empresas associadas da Abiquim podem enviar seus 

releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui 
os releases das empresas associadas da Abiquim 

 
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da 

Abiquim que ocorrerão nesta semana 

 

 

    

Fique por dentro das notícias, cursos e eventos realizados pela Abiquim. Acesse: 
  

  www.abiquim.org.br 

 

  

 

  
Entre em contato com a assessoria de marketing da Abiquim para inserir o logotipo da sua empresa no Abiquim Informa: 

fernando.tavares@abiquim.org.br 
  

 

  

Expediente 
ABIQUIM INFORMA - é livre a transcrição, desde que citada a fonte.  
Edição: Camila Matos, Marco Gomes e Ricardo Ueno 
e-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 
Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim 
Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br ou 
imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, 
telefone, empresa e endereço comercial). 
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