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RAC – Dados consolidados da Abiquim confirmam 
segundo ano consecutivo com queda na produção da 
indústria química 
  
 

 
 

  

 

 

A demanda do segmento de produtos químicos de uso industrial registrou o segundo declínio 
consecutivo em 2019, após ter crescido no biênio 2016-2017. O consumo aparente nacional (CAN) 
encolheu significativos 7,3%, enquanto que em 2018 o recuo foi de 1,4%; a produção caiu 5,74%, 
no ano anterior a queda foi de 4,23%; e as vendas internas caíram 1,81% e em 2018 haviam caído 
0,9%, segundo dados consolidados do desempenho do setor em 2019, levantados pela Abiquim... 
(Leia aqui a matéria completa) 

  

    

 

 

 

 

  

 

     Arsesp reduz a tarifa de gás em São Paulo 
 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8634


A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) atendeu a um 
pedido da Comissão Temática de Gás Natural da Abiquim e publicou a deliberação Arsesp nº 968, 
de 2 de março de 2020, que dispõe sobre a atualização do Custo Médio Ponderado do gás e do 
transporte, sobre o repasse das variações do preço do gás e do transporte fixado nas tarifas e 
sobre as Tabelas Tarifárias...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 
 

     

 

  

18º Congresso de Atuação Responsável 
oferece diversas modalidades de patrocínio 
 

A Abiquim realiza nos dias 16 e 17 de setembro, o 18º 
Congresso de Atuação Responsável, no Novotel Center Norte, 
na capital paulista. O principal evento técnico do setor reúne a 
cada edição um público de aproximadamente 600 
participantes entre profissionais de empresas nacionais e 
estrangeiras, representantes do governo...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

 

      
 

     

ANTAQ decide por exigir dos armadores a apresentação da Declaração 
de Mercadorias Perigosas (Anexo VII) nas operações de importação com 
produtos perigosos 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) decidiu na 474ª 
Reunião, realizada no dia 4 de março, matéria apresentada pela Abiquim ao órgão, em que o 
relator, o diretor Francisval Mendes, deferiu pedido da medida administrativa cautelar, para 
dispensar as empresas/importadores do envio da Declaração de Mercadorias Perigosas (Anexo 
VII) da Norma Regulamentadora nº 29 (NR 29)...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

     

BNDES apresenta resultados do quarto trimestre de 2019 
 

O BNDES apresentará seus resultados do quarto trimestre de 2019 e promoverá um debate sobre os 
caminhos que o banco deve seguir. A apresentação será realizada no dia 11 de março, a partir das 
11h30, pelo presidente da instituição Gustavo Montezano...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

      
 

     ANP realiza o II Encontro da Qualidade com o Mercado 
 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8630
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8635
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8635
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8629
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8628


A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza o II Encontro da 
Qualidade com o Mercado, que abordará temas como o RenovaBio; Gasolina, etanol e combustíveis 
marítimos; Óleo diesel, biodiesel e diesel verde; QAV e BIOQAV...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

     

Ministério da Saúde realiza consulta pública para norma de potabilidade da 
água no Brasil 
 
A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) do Ministério da Saúde coordenou 
o processo de revisão/atualização da norma de potabilidade da água no Brasil, anexo XX da Portaria 
de Consolidação nº05 de 28 de setembro de 2017, e abriu a Consulta Pública nº03 para receber 
sugestões fundamentadas para a norma...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

     

Rio Oil & Gas 2020 prorroga prazo para o envio de sinopses de trabalho 
 

O Rio Oil & Gas 2020 prorrogou para 15 de março o recebimento de sinopses sobre trabalhos 
referentes ao setor de óleo e gás, que apresentem uma contribuição técnica para a indústria...(Leia 
aqui a matéria completa) 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema 
Logística é necessário melhorar a legislação que trata do processo de circularização e bloqueio do 
Sistema de Afretamentos (SAMA). Necessidade de critérios mais claros no processo de bloqueio, 
evitando a existência de lacunas que possibilitem o mau uso da legislação. 
 
*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 

 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8627
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8633
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8626
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8626
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8625
https://www.abiquim.org.br/cursos


 
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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