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NORMAS REGULAMENTADORAS 

Abiquim realiza evento para apresentar as principais alterações da  
NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais  

 
A Abiquim realiza, no dia 19 de maio, o webinar gratuito “Principais alterações da NR-01 – Disposições Gerais e 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Opções de Avaliação de Risco – PGR”, com o objetivo de apresentar as 

principais alterações da Norma Regulamentadora 01 e auxiliar os participantes a elaborar e aprender as opções de 

avaliação de risco e adotá-las no dia a dia. 

A abertura do webinar terá apresentações do superintendente regional do Trabalho no Estado de São Paulo, 

Marco Antonio Melchior; da chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo (SRTB/SP), Renata Matsmoto; do coordenador da Comissão de Saúde, 

Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim, André Virgulino; e do coordenador executivo da Comissão 

de SSHT, Willian Matsuo.  

A auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual do Projeto Fiscalização em Riscos Químicos, Viviane de Jesus 

Forte, apresentará as principais alterações da NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais; e o auditor fiscal do trabalho e coordenador estadual do Projeto Análise de Acidentes de Trabalho e 

Doenças do Trabalho, Rodrigo Vieira Vaz, fará a apresentação Opções de Avaliação de Risco – Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR).  

Clique aqui para fazer sua inscrição no evento gratuito “Principais alterações da NR-01 – Disposições Gerais e 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Opções de Avaliação de Risco – PGR”. 

 

 

 

https://abiquim.org.br/eventos/evento/2913


CONSULTA PÚBLICA  

Governo lança consulta sobre criação de Processo Produtivo Básico  
para Compostos de Resina de Polietileno e de Masterbatches de Polietileno  

 

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, da Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, publicou no Diário Oficial da União 

(DOU), do dia 22 de abril, a Consulta Pública nº 22, que propõe a fixação do Processo Produtivo Básico (PPB) 

para Compostos de Resina de Polietileno e de Masterbatches de Polietileno.  

As contribuições para a consulta pública devem ser feitas no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da 

publicação da consulta no DOU, feita no dia 22 de abril. As empresas que desejarem contribuir devem 

encaminhar suas sugestões para todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cgct.ppb@mctic.gov.br e 

cgpri@suframa.gov.br. 

Clique aqui para acessar a Consulta Pública e o anexo com a Proposta nº 069/19 – Fixação de processo 

produtivo básico para compostos de resina de polietileno e de masterbatches de polietileno.  

 

LOGÍSTICA 

Ministério da Infraestrutura apresenta estudos técnicos 
do Plano Nacional de Logística 2035 

  

O Ministério da Infraestrutura realizou, no dia 20 de abril, webinar para apresentar os estudos técnicos sobre o 

novo Plano Nacional de Logística (PNL) 2035. O plano identifica as principais necessidades e oportunidades para 

os sistemas de transportes brasileiros e tem como objetivo indicar alternativas que propiciem, por exemplo, a 

redução de custos, melhore o nível de serviços para os usuários, busque o equilíbrio da matriz de transportes, 

aumente a eficiência do transporte de cargas do País e diminua a emissão de poluentes.  

Durante o webinar, o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou a importância do viés técnico do 

PNL, que apresenta uma abordagem multimodal do planejamento de transportes. Segundo o ministro, ao 

mapear o comportamento da economia e a sua relação com a oferta e demanda, o plano permite a 

identificação dos entraves na rede logística. 

O diretor presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Arthur Lima, destacou que o PNL permite 

identificar necessidades e oportunidades para o desenvolvimento de uma rede de infraestrutura mais eficiente, 

segura e sustentável, de forma a incentivar a redução de custos e aumentar a acessibilidade de transportes e 

melhorar o nível de serviços para usuários. Salientou ainda que os cenários apresentados no PNL são a base 

para construção dos Planos Setoriais, permitindo identificar os projetos que precisam ser estruturados via 

mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br
mailto:cgct.ppb@mctic.gov.br
mailto:cgpri@suframa.gov.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-22-de-14-de-abril-de-2021-315176175


parceria do setor privado ou executado por meio do poder público. 

A secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, explicou 

que o PNL 2035 agregou no mesmo instrumento todos os modais de transporte agregando maior segurança 

para identificar as dificuldades setoriais. Ela também destacou a Portaria 123/2020, que institui o Planejamento 

Integrado de Transportes e ressaltou a importância da institucionalização do planejamento, permitindo que em 

um único projeto fosse possível o diagnóstico, solução de problema e endereçamento fiscal da solução de 

problema. 

O webinar ainda teve apresentações do diretor do Departamento de Política e Planejamento Integrado do 

Ministério da Infraestrutura, Tito Lívio; do coordenador de Planejamento na Secretaria Nacional de Aviação Civil 

do Ministério da Infraestrutura, Rubem de Paula; do Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico da 

EPL, Leandro Silva; e do coordenador de Portos da EPL, Tiago Baroni. 

Com uma previsão de investimentos da ordem de R$ 480 bilhões até 2035, entre verbas públicas e parcerias 

privadas, o PNL estima em R$ 21,7 bilhões o montante a ser investido em cabotagem até 2035, além de um 

aumento de 13% no TKU (Toneladas por Quilômetro Útil) da cabotagem com a aprovação do programa BR do 

Mar.  

Desde 2016, a Abiquim possui um acordo de cooperação técnica com a Empresa de Planejamento e Logística 

(EPL), que presta serviços ao governo federal, o que possibilitou ao setor químico contribuir para que os fluxos 

prioritários e gargalos do setor fossem observados na construção do planejamento da infraestrutura logística do 

País. O gerente de Gestão Empresarial da Associação, Luiz Shizuo Harayashiki; e o assessor de Assuntos 

Técnicos, Rodrigo Falato, acompanharam o webinar.  

Clique aqui para assistir ao webinar do PNL 2035.  

O PNL 2035 está atualmente em fase de consulta pública, que pode ser acessada por meio do portal “Participa + 

Brasil”. Clique aqui para acessar.  

Clique aqui para ler a Portaria 123/2020. 

Mais informações sobre a parceria da Abiquim com a EPL e sobre as contribuições do setor químico ao PNL 2035 

com o assessor técnico, Rodrigo Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br.   

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVpFM4zO6Yw&t=34s
https://www.gov.br/participamaisbrasil/plano-nacional-de-logistica-pnl-2035
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-123-de-21-de-agosto-de-2020-273770905
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br


CONSULTA PÚBLICA 

Anvisa recebe sugestões de revisão para texto que regulamenta substâncias  
e medicamentos sujeitos a controle especial 

 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU), do dia 15 de abril, a 

Consulta Pública nº 1.046, que estabelece o prazo de 90 dias para o envio de comentários e sugestões ao texto da 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 255. Esta RDC trata da revisão da Portaria da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) nº 344/98, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial.   

Os principais aspectos da proposta de revisão tratam da remoção de substâncias não mais sujeitas ao controle 

especial, remoção de controles referentes ao plantio, cultivo e colheita de plantas proscritas, explicitação dos 

controles aplicados a organizações representativas de pesquisa clínica e definições de embalagens. A proposta de 

Resolução também objetiva unificar normas, por meio da revogação das normas anteriores. 

A Abiquim fará uma contribuição à Consulta Pública nº 1046 e as empresas que queriam encaminhar sugestões 

podem encaminhar suas contribuições até o dia 1º de julho, para a assessora de Assuntos Regulatórios da 

Abiquim, Elaine Faquim, no e-mail: elaine.faquim@abiquim.org.br.    

Clique aqui para ler a Consulta Pública nº 1.046 e o texto da RDC nº 255. 

 

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS 

Ibama fará emissão de consentimentos e manifestações às solicitações de 
 importação e exportação de substâncias restritas em outros países  

 
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou no Diário Oficial da União (DOU), do dia 23 de abril, a Portaria 

MMA nº 175, que delega a competência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), por meio da Diretoria de Qualidade Ambiental, para atuar como autoridade designada 

responsável pelo recebimento de notificações, emissão de consentimentos e manifestação quanto às solicitações 

de importação e exportação de substâncias que tenham sido restritas em outros países, em conformidade com as 

disposições das convenções de Estocolmo, Roterdã e Minamata, das quais o Brasil é signatário.  

As autorizações de importação e/ou exportação expedidas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama 

em data anterior à edição desta Portaria ficam ratificadas. 

Clique aqui para acessar o processo de autorizações, anuências e licenças.  

Clique aqui para ler a Portaria MMA nº 175 do Ibama.  

mailto:elaine.faquim@abiquim.org.br
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6258012/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1046+GPCON.pdf/22a38664-0b54-44f4-b454-b3b2a0f64bc7
https://www.gov.br/pt-br/categorias/meio-ambiente-e-clima/autorizacoes-anuencias-e-licencas/autorizacoes
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-175-de-22-de-abril-de-2021-315696586


Mais informações com a assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Camila Hubner Barcellos Devincentis, 

pelo e-mail: camila.barcellos@abiquim.org.br.   

 

  

 
  

O Dia da Terra foi comemorado em 22 de abril. A data foi instituída pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009, para incentivar governos de 
países, órgãos da ONU, sociedade civil e organizações não-governamentais 
para desenvolver a consciência sobre a importância de preservação do meio 
ambiente. Clique aqui e confira o post que a Associação Brasileira da Indústria 
de Álcalis, Cloro e Derivados - Abiclor fez em seu Instagram para celebrar a 
data. 
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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 
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https://www.instagram.com/p/CN-h_F3FUT1/?igshid=1n15nxyex31ei
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial


✓ TN online – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Estado de Minas – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Dinheiro Rural – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Zero Hora – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Mix Vale – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim  

✓ Meon – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ HNT Notícias – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ CGN – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ MSN – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Bem Paraná – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Tribuna do Sertão – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1 tri, diz Abiquim 

✓ Acionista – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ GMC online – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim  

✓ A Crítica – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Correio Popular – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Folha de Valinhos – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim  

✓ BOL Notícias – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ UOL – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ VVale – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim  

✓ Diário do Sudoeste – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Jornal do Oeste – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ IstoÉ – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ IstoÉ Dinheiro – Déficit na balança do setor químico chega a US$ 8,7 bi no 1º tri, diz Abiquim 

✓ Petróleo Hoje – Subida da Serra, um gasoduto sob disputa 

✓ Conselho Federal de Química – Evento online alerta para perda de R$ 2,2 bilhões na indústria química 

com fim do REIQ  

✓ Revista Household & Cosméticos – Abiquim recebe contribuições para modernização do modelo 

regulatório do Inmetro  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Nouryon celebra o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 
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https://gmconline.com.br/noticias/geral/deficit-na-balanca-do-setor-quimico-chega-a-us-87-bi-no-1o-tri-diz-abiquim/
https://www.acritica.net/editorias/economia/deficit-na-balanca-do-setor-quimico-chega-a-us-87-bi-no-1o-tri-diz-abi/520343/
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https://istoe.com.br/deficit-na-balanca-do-setor-quimico-chega-a-us-87-bi-no-1o-tri-diz-abiquim/
https://www.istoedinheiro.com.br/deficit-na-balanca-do-setor-quimico-chega-a-us-87-bi-no-1o-tri-diz-abiquim/
https://editorabrasilenergia.com.br/subida-da-serra-um-gasoduto-sob-disputa/
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https://revistahec.com.br/abiquim-recebe-contribuicoes-para-modernizacao-do-modelo-regulatorio-do-inmetro/
https://revistahec.com.br/abiquim-recebe-contribuicoes-para-modernizacao-do-modelo-regulatorio-do-inmetro/
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

Evonik faz investimento complementar na In Ovo em apoio ao lançamento da máquina para teste de sexagem 

em ovos 

Termotécnica lança identidade visual para comemorações dos 60 anos 

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 27 de abril a 3 de maio   

29 de abril 

09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e Facilitação de Comércio Exterior  

14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior 

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

 

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

 

 
 Expediente 
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