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ENERGIA

Posicionamento ABIQUIM – MP Eletrobras
A Medida Provisória (MP) nº1.031/21, que busca a capitalização da Eletrobras, é essencial para a indústria brasileira.
No seu texto original, a MP da Eletrobras tem elevado potencial para complementar o que foi alcançado com a Nova
Lei do Gás e dinamizar ainda mais o mercado de energia no país, mas, para tanto, a Associação Brasileira da Indústria
Química (ABIQUIM) entende que é necessário o Senado Federal resgatar seu tema central.
Sancionada em abril desse ano, a chamada Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134, de 2021) estabeleceu um novo marco legal
do setor no Brasil, contribuindo para atrair novos investimentos, aumentar a concorrência no mercado de gás e,
consequentemente, modernizar o setor e reduzir o preço ao consumidor. Por isso, a ABIQUIM vê com preocupação a
retomada de temas já superados pela Lei em meio à discussão da MP da Eletrobras.
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a MP 1031/2021 sofreu alterações que põe em risco os avanços
obtidos pela Nova Lei do Gás, criando insegurança jurídica e custos elevados para o sistema. Destaca-se a inclusão de
dispositivos que determinam a contratação compulsória de 6.000 MW de térmicas a gás natural em locais
predeterminados, uma medida ineficiente que vai na contramão das reformas em curso para os setores elétrico e de
gás natural. Estima-se que apenas este dispositivo represente um custo de até R$ 20 bilhões por ano que serão
pagos, em última instância, pelos consumidores de energia.
No mesmo sentido, a prorrogação dos contratos das usinas no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) por mais 20 anos representa uma reserva de mercado desnecessária no
contexto atual. Criado em 2002, o Programa cumpriu com seus objetivos e permite que hoje as usinas estejam aptas
a competir em leilões amplos com outras fontes de energia, garantindo os melhores preços ao mercado.
A ABIQUIM está convicta de que o desenvolvimento do mercado de gás natural é chave para a competitividade da
indústria e para garantir segurança ao abastecimento energético em nosso país. Assim, confia que o Senado Federal
e, em particular, o relator da matéria, o Senador Marcos Rogério, buscará sanar estas e outras questões apresentadas
por meio do amplo diálogo com o setor produtivo e com o Governo Federal, e resgatará o tema central da MP da
Eletrobras.

CONSULTA PÚBLICA

Abiquim avisa associados sobre consulta pública da SECEX para elaboração de Portaria
sobre investigações de Subsídios e Medidas Compensatórias
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia (ME) abriu oficialmente, pelo prazo de 60
dias, por meio da Circular SECEX nº 38, de 31 de maio de 2021, consulta para que o setor privado brasileiro
apresente comentários e sugestões a respeito da proposta de Portaria que dispõe sobre as petições relativas a
investigações originais, revisões e outros procedimentos previstos pelos:
. Decreto nº 1.751, de 19 de dezembro de 1995;
. Decreto nº 9.107, de 26 de julho de 2017;
. Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo Decreto nº
1.355, de 30 de dezembro de 1994, na Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, na Resolução CAMEX nº 63, de 17
de agosto de 2010 e que detalha metodologias para o cálculo do montante de subsídios.
Para ter acesso à integra da Minuta de Portaria, clique aqui

A Abiquim, por meio da Comissão de Comércio Exterior, consolidará manifestação setorial a ser enviada ao
Governo e, nesse sentido, para subsidiar os possíveis aportes técnicos da entidade, solicita que os associados
enviem suas contribuições propositivas e justificadas, para a Equipe de Assuntos de Comércio Exterior, pelo email: diego.hrycylo@abiquim.org.br, até o dia 23 de julho de 2021.
Ainda, àqueles interessados que queiram responder diretamente e de maneira individualizada, podem
encaminhar suas contribuições próprias à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, até o dia 30/07/2021,
seguindo os procedimentos previstos pela Circular SECEX nº 38, de 31 de maio de 2021.
Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos com a Abiquim pelos e-mails: eder.silva@abiquim.org.br
ou diego.hrycylo@abiquim.org.br.

LOGÍSTICA I

Relatório da Agenda Logística da Indústria Química
A comissão de Logística da Abiquim acaba de disponibilizar o RAL- Relatório da Agenda Logística da Indústria
Química – conteúdo produzido pela Consultoria Leggio, com o apoio da Associação. Entre os principais
acontecimentos que impactaram a agenda ao longo do último bimestre, o documento destaca:
. Programa de Concessões e Atração de Investimento Privado em infraestrutura que, por meio dele, foram
leiloados 28 ativos em três modais de transporte: 1º Trecho da Ferrovia FIOL na Bahia, quatro terminais de granel
líquido em Itaqui-MA e três blocos de aeroportos;

. Acompanhamento do Ministério da Infraestrutura sobre a situação atual do PL 4.199/2020 - denominado "BR
do Mar;
. Decreto Nº 10.672, de 12 de Abril de 2021, que reduz a burocracia para Arrendamento Portuário;
. Concessão dos Portos de Vitória e Barra do Riacho;
. Adição de 21 novos Projetos na Carteira de investimentos, realizada na 16ª reunião do PPI no dia 27 de abril;
. Participação da ABIQUIM na consulta pública do Plano Nacional de Logística (PNL 2035).
Com o propósito de representar e defender os interesses das associadas da ABIQUIM, a comissão de Logística
vem contribuindo com debates, ideias, boas práticas e informações para toda a cadeia logística de produtos
químicos nas áreas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Regulamentação.
Leia a integra do relatório aqui
Para informações adicionais ou esclarecimentos, basta enviar email para: rodrigo.falato@abiquim.org.br

LOGÍSTICA II

Ministério da Infraestrutura atualiza o regulamento para o transporte
rodoviário de produtos perigosos
Na última sexta-feira, dia 02 de junho, foi publicada no Diário Oficial da União, a Resolução nº 5947/2021 da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas instruções complementares, dentre outras
providências. Como o tema, segundo a Comissão de Logística da Abiquim, vem sendo internamente debatido pelo
seu grau de importância, a área sinaliza a implementação de um treinamento específico, já previsto para o mês
de julho – com três encontros no ano – e totalmente alinhado à nova resolução.
Ainda em sinergia com a atualização da regulamentação, a Comissão Consultiva do Sistema de Avaliação de Saúde,
Segurança, Meio Ambiente e Qualidade - SASSMAQ destaca que apesar do Sassmaq 3ª Edição contemplar toda
legislação de transporte, atender o solicitado na Resolução 5947, sua revisão já está em andamento e certamente
trará reflexos desta resolução.
Para acessar a nova regulamentação, clique aqui
Obter informações sobre o Sassmaq, aqui

Esclarecimentos também podem ser solicitados pelo email: rodrigo.falato@abiquim.org.br

A Abiquim realiza diversas ações de apoio às empresas para a implementação
do Programa Atuação Responsável, como:
. Cursos sobre os temas relacionados ao Atuação Responsável
. Realização de eventos nas empresas
. Elaboração de manuais e tutoriais detalhando os requisitos e outras
informações

Agrolink – Demanda de produtos químicos mantém ritmo forte no 1º quadrimestre de 2021
Valor Econômico – Venda de ativos e Reiq ampliam incerteza para o setor químico
Valor Econômico – Câmara aprova MP que aumenta imposto sobre bancos e indústria química
Dinheiro Rural – Líderes fecham acordo em MP 1034 e estendem regime especial da indústria química
Isto é Dinheiro – Líderes fecham acordo em MP 1034 e estendem regime especial da indústria química

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

COIM cresce com a aquisição da empresa espanhola Neoflex
Termotécnica publica seu Relatório de Sustentabilidade e reporta redução de 87,65% nas
emissões equivalentes de CO2 eq. entre avanços ambientais, sociais e de governança

Reuniões de Comissões
07 de junho
9h - Comissão Imagem e Comunicação

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

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