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GÁS NATURAL

BNDES lança linhas de financiamento para investimentos na cadeia de gás natural
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou o Programa BNDES Gás com soluções
financeiras para viabilizar investimentos na cadeia de gás natural. O programa oferece linhas de financiamento
para projetos voltados à ampliação da infraestrutura e oferta de gás, ampliação do uso industrial e termelétrico do
gás e ampliação do uso do gás em veículos pesados.
Ao todo, são oferecidas 20 linhas de crédito. As informações sobre quem pode solicitar a linha de financiamento, o
que pode ser financiado, como solicitar o financiamento, as taxas de juros, valor mínimo de financiamento, a
participação do BNDES, os prazos e as garantias, estão disponíveis na página Programa BNDES Gás.
Clique aqui para acessar.

LOGÍSTICA

ANTT publica portaria com reajuste dos valores da tabela do frete
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 90
com o reajuste dos coeficientes dos pisos mínimos da tabela do frete rodoviário. O reajuste ocorre devido à
oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10%.
Os novos valores são válidos desde o dia 3 de março, data de sua publicação no DOU. A Portaria apresenta as
tabelas: “transporte rodoviário de carga lotação”, “operações em que haja a contratação apenas do veículo
automotor de cargas”, “transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho”, “operações em que haja a
contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho”.
A alteração ocorre de acordo com o parágrafo 3 “Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no

mercado nacional superior a 10% (dez por cento) em relação ao preço considerado na planilha de cálculos de que
trata o caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela
ANTT, considerando a variação no preço do combustível”, do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018.
A Abiquim tem acompanhado as discussões para a elaboração da tabela do frete mínimo para o transporte
rodoviário de cargas desde o seu início em parceria com os demais setores produtivos em fórum dedicado ao tema
na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Como os demais setores, a Abiquim contribuiu na última consulta
pública por meio da Comissão Temática de Logística, mas acredita que o tabelamento de serviços é uma medida
que vai contra o livre mercado e prejudica o País. As principais alterações e impactos detalhados são esmiuçadas e
alvo de discussão nas reuniões da Comissão de Logística.
Clique aqui para acessar a Portaria nº 90 da ANTT com os valores de frete rodoviário.
Clique aqui para acessar a Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018.
Mais informações com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail:
rodrigo.falato@abiquim.org.br.

REGULAÇÃO

Anvisa avalia a inclusão de cinco substâncias químicas
na lista de produtos sujeitos a controle especial
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio de sua Gerência de Produtos Controlados, está em
processo de avaliação para inclusão nas Listas de Controles da Portaria SVS/MS n° 344/98, que aprova o
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, as substâncias descritas
abaixo. Essa avaliação se dá em virtude de recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Substâncias em avaliação:
1. Isotonitazina – a substância está sendo analisada para possível inclusão em lista de controle internacional
da Convenção Única sobre Drogas Entorpecentes, de 1961;

Nome químico N,N-diethyl-2-(2-(4isopropoxybenzyl)-5-nitro-1Hbenzo[d]imidazol-1yl)ethan-1-amine
Registro CAS 4188-81-9
Fórmula molecular C23H30N4O3
2. Cumyl-Pegaclone – a substância está sendo analisada para possível inclusão em lista de controle
internacional da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971;

Nome químico 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
Registro CAS 2160555-55-3
Fórmula molecular C25H28N2O
3. Clonazolam - a substância está sendo analisada para possível inclusão em lista de controle internacional da
Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971;

Nome químico 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepine
Registro CAS 33887-02-4
Fórmula molecular C17H12ClN5O2
4. Diclazepam - a substância está sendo analisada para possível inclusão em lista de controle internacional da
Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971;

Nome químico 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1methyl-1,3-dihydro-2Hbenzo[e][1,4]diazepin2one
Registro CAS 2894-68-0
Fórmula molecular C16H12Cl2N2O
5. Flubromazolam - a substância está sendo analisada para possível inclusão em lista de controle
internacional da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971.

Nome químico 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepine
Registro CAS 612526-40-6
Fórmula molecular C17H12BrFN4
Considerando os possíveis impactos que a adoção de controles para as substâncias acima podem acarretar para a
indústria química, solicitamos que as empresas associadas que fazem uso ou tenham conhecimento da utilização
destas substâncias, entrem em contato com a assessora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Camila Hubner
Barcellos, pelo e-mail: camila.barcellos@abiquim.org.br, até o dia 15 de março.

EVENTOS

Asociación Latinoamericana de Integración realiza rodadas de negócios virtuais
para pequenas e médias empresas, incluindo do setor químico

A Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) promoverá rodadas de negócios virtuais, que serão realizadas
entre os dias 23 e 26 de março, com foco nas pequenas e médias empresas dos setores químico, farmacêutico, de
autopeças, materiais de construção, equipamentos e aparelhos médicos, têxtil e calçadista.
As rodadas de negócios possibilitará a interação entre as empresas dos países membros da Aladi, entre eles
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela,
com potenciais compradores da América Central e do Caribe.
Para explicar como será a dinâmica das rodadas de negócios, a Aladi realizará uma sessão informativa no dia 9 de

março, às 11 horas.
Clique aqui para fazer sua inscrição nas rodadas de negócios virtuais.
Clique aqui para fazer sua inscrição na sessão informativa.
Mais informações pelo e-mail: aladiruedas@aladi.org.

No resultado acumulado de 2006 a 2019, a indústria química tem resultados
positivos no volume de água captada por tonelada produzida, que diminuiu
33%; no volume de resíduos gerados, com redução de 10%; e no consumo de
energia, que foi 14% menor.
Clique aqui para fazer o download do “Relatório de Desempenho Indicadores do
Atuação Responsável® ano base 2019”.

SERVIÇOS

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
Facebook.com/abiquimoficial
Instagram.com/abiquim.oficial
Youtube.com/vídeosabiquim
Twitter.com/abiquimoficial

✓ Folha de S. Paulo – Diesel tem alta nas bombas nos primeiros dias após isenção de impostos
✓ Panorama Farmacêutico – Para a Abiquim, a revogação do REIQ causará elevação de impostos e a
retração da indústria química brasileira
✓ BP Money – Braskem irá financiar 25% da redução do imposto do diesel
✓ Jovem Pan – Jornal da Manhã (entrevista com o presidente-executivo, Ciro Marino, a partir de
1’48”55)
✓ SOS Consumidor – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime
especial
✓ Mundo Sindical – Notícia MP 1034 extingue o Regime Especial da Indústria Química e causará
milhares de demissões
✓ Planeta Arroz – Governo rompe contrato e promove insegurança jurídica na indústria de químicos
✓ Yahoo – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime especial
✓ Head Topics – Braskem vai financiar sozinha 25% da redução do imposto do diesel
✓ Portal de Notícias – Governo federal onera indústria química para baixar preço do diesel
✓ Flipboard – Abiquim: Fim de isenção põe em risco 60 mil empregos e encarece máscaras e EPIs
✓ DL News – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime especial
✓ Amazonas Atual – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime
especial
✓ A Cidade On – Indústria Química prevê até 80 mil demissões a partir de junho com fim de regime
especial
✓ Jovem Pan – Setores criticam aumento de impostos para compensar isenção em combustíveis
✓ Agrolink – Preços de químicos vai subir com MP do governo: Abiquim
✓ CNN – Abiquim: Fim de isenção põe em risco 60 mil empregos e encarece máscaras e EPIs
✓ Revista Tintas & Vernizes – Fim do Regime Especial da Indústria Química (REIQ) aumentará impostos,
impactará no bolso da população e prejudicará o enfrentamento à Covid-19
✓ Yahoo – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime especial
✓ Jornal da Cultura – Indústria Química perde regime especial (entrevista com o presidente-executivo,
Ciro Marino, a partir de 18:56)
✓ Agência Estado – Abiquim: extinção do REIQ pode trazer desemprego e perda para a indústria

petroquímica
✓ Valor Econômico – Setor químico diz que nova regra afetará produção
✓ Folha de S. Paulo – Indústria química prevê até 80 mil demissões a partir de julho com fim de regime
especial
✓ Bahia Econômica – Governo Federal acaba subsídios da petroquímica e pode afetar diretamente a
indústria baiana
✓ O Globo (blog Míriam Leitão) – Setor químico prevê até 80 mil demissões com fim do regime especial
✓ Valor Econômico – Fim de regime especial pode fechar até 80 mil postos de trabalho, diz Abiquim
✓ Valor Econômico – Aprovação de regime especial de química foi citada em depoimentos à Lava-Jato
✓ Veja – Braskem vai financiar sozinha 25% da redução do imposto do diesel
✓ Paraná Produtivo – Produtos químicos
✓ O Presente – Produtos químicos
✓ Terra – Governo aumenta impostos sobre bancos para compensar desoneração do diesel e gás de
cozinha
✓ BOL Notícias – Bolsonaro zera PIS e Cofins do diesel e do gás de cozinha
✓ O Sul – O governo zera impostos federais sobre o diesel e gás de cozinha
✓ Yahoo Notícias – Bolsonaro zera PIS e Cofins do diesel e do gás de cozinha
✓ Agência Brasil – Bolsonaro zera Pis e Cofins do diesel e do gás de cozinha
✓ Valor Econômico – Bolsonaro eleva impostos de carros, indústria química e bancos para isentar diesel
e gás
✓ CNN Brasil – Bolsonaro zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha e taxa bancos
✓ IstoÉ Dinheiro – Bolsonaro zera PIS e Cofins do diesel e do gás de cozinha
✓ UOL – Bolsonaro zera PIS/Cofins sobre diesel e gás e eleva impostos sobre bancos
✓ Meio Norte – Governo aumenta impostos sobre banco para zerar tributo de diesel e gás
✓ Info Money – Ações de banco fecham em queda de até 3% com notícia de alta de imposto no setor
para zerar tributos de diesel e gás de cozinha
✓ Eu Quero Investir – Diesel e gás de cozinha: governo vai aumentar impostos sobre bancos para zerar
tributos
✓ Zero Hora – Governo aumenta imposto sobre bancos para pagar desoneração de diesel e gás
✓ Seu Dinheiro – Aumento de tributação aos bancos está sendo discutido para compensar a
desoneração do diesel
✓ Estadão.com – Governo aumenta impostos sobre bancos para compensar desoneração do diesel e gás
de cozinha
✓ O Globo – Governo aumenta imposto sobre bancos para zerar R$ 3,6 bi em tributos sobre diesel e gás

de cozinha
✓ Zero Hora – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ Tribuna de Petrópolis - Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em
janeiro
✓ Aqui Notícias – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ UOL – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ Estado de Minas – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ Bem Paraná – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ SBT interior – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ Guarulhos Web – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ IstoÉ Dinheiro – Produção, vendas internas e demanda de produtos químicos crescem em janeiro
✓ Agência Estado – Abiquim: produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos crescem em
janeiro
✓ Panorama Farmacêutico – Governo onera indústria química e carros de luxo para compensar diesel
barato
✓ Poder 360 – Governo onera indústria química e carros de luxo para compensar diesel barato
✓ Revista Paint & Pintura – Abiquim recebeu com expectativa positiva o anúncio do governo federal
✓ Globalkem – Ciro Marino, presidente da Abiquim, fala da importância do
✓ Revista Borracha Atual – Déficit em produtos químicos de US$ 2,6 bilhões é recorde para janeiro
✓ Campo Vivo – Déficit de produtos químicos bate recorde para janeiro
✓ Revista Tintas & Vernizes – Déficit em produtos químicos, de US$ 2,6 bilhões, é recorde para meses de
janeiro
✓ Revista Tratamento de Água & Efluentes – Importações de produtos químicos totalizaram US$ 3,5
bilhões em janeiro de 2021
✓ Portal Fator Brasil – Brasil se destaca no Programa Pellet Zero – OCS®
✓ Revista Tratamento de Água & Efluentes – Brasil é destaque positivo do Programa Pellet Zero – OCS®
na América do Sul
✓ Jorplast – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso industrial crescem em
2020
✓ Agrolink – Déficit de produtos químicos bate recorde para janeiro
✓ Jornal Primeira Página – Balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro
✓ Revista Saneamento Ambiental – Programa Pellet Zero é destaque no Brasil
✓ Vitória News – Abiquim: balança comercial registar déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro
✓ Tribuna de Petrópolis – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro

✓ Jornal de Itatiba – Abiquim: balanaça comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro
✓ Folha Vitória – Abiquim: balança comercial registra déficit de US$ 2,6 bilhões em janeiro

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Artecola lança primeira linha nacional de Cola Premium para madeira
Conceito de design moderno mais sustentável para calçado
A Birla Carbon recebe classificação de nível “Ouro” pelo quinto ano consecutivo da EcoVadis
Termotécnica é finalista do Prêmio Inovação Catarinense da Fapesc

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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