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Abiquim destaca a importância do desenvolvimento 
econômico para a economia circular e proteção ao meio 

ambiente na COP 25 
  
 

 

  

 

 

A Abiquim participou da 25ª edição da Conferência Mundial do Clima da ONU (COP25), realizada 
entre os dias 2 e 23 de dezembro, em Madri, na Espanha. A associação foi uma das participantes 
do evento do International Council of Chemical Associations (ICCA) sobre “Chemistry4Climate: 
Pathways towards a GHG-neutral Circular Economy”, no Pavilhão da Alemanha...(Leia aqui a 
matéria completa) 

  

    

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8548
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8548


 

 

 

 

 

   
 

 

     

 

  

Abiquim recebe Equipe do Portal Único de 
Comércio Exterior para discutir 
atributos de produtos químicos no novo 
processo de importação 
 

A Abiquim promoveu gratuitamente aos seus associados, 
em 17 de dezembro de 2019, em parceria com o 
Procomex, reunião técnica com a equipe do Portal Único 
de Comércio Exterior...(Leia aqui a matéria completa) 
 

 

  

         
 

     

 

  

Comissões de Logística e de Parceiros do 
Atuação Responsável promovem 
Workshop sobre o Programa Olho Vivo na 
Estrada, em parceria com o Sest Senat 
 
As Comissões de Logística e Parceiros do Atuação 
Responsável da Abiquim promoveram, juntamente com o 
Sest Senat, no dia 18 de dezembro passado, um workshop 
para apresentar as mudanças do Programa Olho Vivo na 
Estrada®...(Leia aqui a matéria completa) 
  

       
          

     

Ministério do Desenvolvimento Produtivo da Argentina altera procedimento 
de licenças de importação no País 
 
O Ministério do Desenvolvimento Produtivo (Ministerio de Desarrollo Productivo) da Argentina publicou 
em seu Boletim Oficial da República Argentina (Boletín Oficial de la República Argentina) de 9 de janeiro 
de 2020, nova legislação, Resolución de la Secretaria de Industria, Economía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Externa 1/2020, por meio da qual seu introduz modificações no procedimento de 
licenças de importação automáticas e não automáticas....(Leia aqui a matéria completa) 
   

 

 

       

 

 

 

       

Comissão de Gases Medicinais colabora com Anvisa no 
desenvolvimento de Consulta Pública para instituir boas práticas 
na distribuição, armazenagem e transporte do produto 
 

 

 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8547
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8546
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8545


A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebe contribuições para a consulta 
pública nº759, que trata sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem, Transporte e 
Dispensação de Gases Medicinais. As contribuições serão aceitas até 2 de março de 
2020...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

 

  

Retrospectiva FPQuímica 2019 
 
2019 foi um ano de muito trabalho e dedicação para a 
Frente Parlamentar da Química.Foi realizado relançamento 
da Frente; a adesão de novos membros; diversos debates 
temáticos; o apoio da Frente à criação das duas Mesas 
Executivas da Química no Ministério da Economia; uma 
exposição da FPQuímica sobre Gás Natural no Congresso 
Nacional pela disponibilidade de gás natural no Brasil a 
custo competitivo internacionalmente...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

 

      
 

     

  

ANTAQ realiza consulta pública para definir temas prioritários no 
biênio 2020-2021 
 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) recebe contribuições para a 
Resolução nº 7.415, que trata dos temas regulatórios prioritários da ANTAQ para o biênio 2020-
2021. A lista inicial de temas aborda: navegação interior, navegação marítima e instalações 
portuárias, mas também é possível propor novos temas para a agenda governamental...(Leia 
aqui a matéria completa) 

 

 

 

      
 

       

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho recebe sugestões para 
novo texto das NRs 10 e 30 
 
A secretaria especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia abriu consulta pública 
para o novo texto da Norma Regulamentadora nº 10 (Norma Regulamentadora de Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade) e seus anexos II (Zona de Risco, Zona Controlada e 
Zona Livre) e III (Treinamento de Segurança) e para a Norma Regulamentadora nº 30 
(Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário)...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

 

      
 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8544
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8543
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8543
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8542
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8542
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8541


     

Justiça de São Paulo concede medida liminar contra aumento nos preços 
do licenciamento ambiental no estado 
 

A Justiça de São Paulo concede medida liminar contra aumento nos preços do licenciamento 
ambiental no estado, decorrentes do Decreto Estadual nº 64.512/2019, de 3 de outubro de 
2019...(Leia aqui a matéria completa) 
 

 

 

      
 

     

 

  

EPE lança materiais sobre o mercado de 
GNL, óleo combustível marítimo e 
projeções de preço do petróleo 
 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) disponibiliza, de 
forma gratuita, o informe “Mercado Internacional de GNL 
2018-2019”, e as notas técnicas “Precificação de Óleo 
Combustível Marítimo para Cabotagem” e “Projeções de 
Preço do Petróleo”...(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 implementar plataforma única eletrônica para divulgação dos processos 
de licenciamento ambiental, facilitando o acesso, a busca e tornando mais transparentes os 
processos, eliminando a necessidade de publicação em Diário Oficial do Estado. 
 
*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/8540
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8539
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/8538
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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http://www.abiquim.org.br/
mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br
file://///abiq02/Comunicacao/Abiquim%20Informa/AI%202019/outubro/2ª%20semana/abiquiminforma@abiquim.org.br
file://///abiq02/Comunicacao/Abiquim%20Informa/AI%202019/outubro/2ª%20semana/abiquiminforma@abiquim.org.br
file://///abiq02/Comunicacao/Abiquim%20Informa/AI%202019/outubro/2ª%20semana/imprensa@abiquim.org.br

