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AÇÕES ABIQUIM

Abiquim participa do desenvolvimento de posicionamento global
do Conselho Internacional de Associações Químicas
A Abiquim participou do desenvolvimento do posicionamento global do Conselho Internacional de Associações
Químicas (International Council of Chemical Associations – ICCA), entregue aos países membros do G20.
O posicionamento mundial da indústria química destaca a responsabilidade do setor como integrante da cadeia
produtiva de soluções necessárias no combate e prevenção da Covid-19 e o esforço mundial do setor em
manter suas operações para garantir o abastecimento dos demais setores produtivos.
O ICCA afirma a necessidade de todos os países continuarem a trabalhar em prol de ações globais e regionais
para a manutenção da logística de produtos químicos entre os países. O Conselho afirma a importância dos
governos considerarem a indústria química setor essencial de forma clara e específica, para que as indústrias
possam continuar a abastecer os setores industriais que produzem itens necessários no combate à pandemia,
ação esta já realizada por países como Bélgica, Finlândia, França, Grécia, Espanha, Suécia, Reino Unido, México,
Singapura, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e alguns estados canadenses.
Segundo o ICCA, a manutenção das cadeias globais de comércio entre os países, também é fundamental, sendo
necessário acabar com proibições de exportações de produtos, além da necessidade de ações para facilitar o
comércio de produtos usados no combate à Covid-19 e o desenvolvimento de políticas de apoio às pequenas e
médias empresas, fabricantes de produtos essenciais neste momento.
Em todo o mundo, os químicos estão presentes em 96% dos produtos manufaturados incluindo itens essenciais
no combate à Covid-19, como desinfetantes, policarbonatos e polipropilenos usados para a produção de
máscaras e protetores faciais, produtos de higiene pessoal, na produção de alimentos, medicamentos, entre

outros.
Leia abaixo o posicionamento global do ICCA.

AÇÕES DA ABIQUIM

Presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, debate
perspectivas do setor com o deputado federal Alexis Fonteyne
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participou da live promovida pelo deputado federal e
coordenador temático de Químicos para construção da Frente Parlamentar da Química, Alexis Fonteyne
(NOVO/SP), realizada no dia 27 de abril.
Durante a conversa, Marino destacou os esforços da indústria química para a manutenção das operações e dos
empregos no setor; a necessidade das reformas estruturais para retomada econômica do País; a importância da
biossegurança nacional; e os impactos da cotação do dólar e do preço do petróleo e energia no setor.
Clique aqui para assistir o vídeo.

MEIO AMBIENTE

Canal de comunicação da Cetesb para emergências químicas
durante a quarentena Covid-19
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está adotando o trabalho no formato “home office”,
portanto as reclamações sobre problemas ambientais e comunicações de emergências com produtos químicos
devem ser realizados por meio do telefone 0800-113560, destacando a opção 7 do menu, que é direcionada
para a comunicação de emergências químicas. Este serviço funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana
e feriados.
Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim,
Aline Bressan.

MEIO AMBIENTE

Rio de Janeiro publica Resolução que suspende temporariamente
prazos de cumprimento de obrigações ambientais devido ao cenário Covid-19
A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Rio
de Janeiro, publicaram a Resolução Conjunta Seas/Inea nº 22, que suspende os prazos de cumprimento das
obrigações administrativas ambientais, incluindo as previstas em termos de ajustamento de conduta (TAC) e

outros ajustes celebrados no âmbito da Seas e do Inea, em decorrência da situação de emergência causada pela
Covid-19.
A resolução com as mudanças foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 17 de abril e
atende aos pedidos encaminhados pela Firjan pela prorrogação de prazos das obrigações ambientais.
De acordo com o governo do estado, as Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF) concedidas pelo
órgão ambiental, no âmbito de TAC, passam a ter os prazos de validade prorrogados.
Clique aqui para ler a Resolução Conjunta Seas/Inea nº 22.
Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim,
Aline Bressan.

EDUCAÇÃO

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
debate o cenário pós-pandemia e a relação Covid-19 e sustentabilidade
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) realiza a série (Re)Visão 2050 –
Planejando o Mundo Pós-Pandemia, com oito webinars gratuitos focados no mundo após a pandemia gerada
pela Covid-19.
Segundo a presidente do CEBDS, Marina Grossi, mais do que nunca, o planejamento de longo prazo é
importante. “É preciso planejar a retomada dos negócios, olhando pra frente e pensando qual o rumo queremos
dar a eles, aproveitando a oportunidade para repensar como fazer diferente e até mesmo acelerar a transição
para uma nova economia. Quando a pandemia chegou, nós estávamos revisitando as diretrizes da Visão 2050,
publicação que lançamos em 2012. Optamos então por olhar para os nossos temas sob a luz dessa crise e
reavaliar se estávamos no caminho certo, vendo o que precisamos trilhar para alcançar o mundo que queremos
para 2050”.
Marina explica que a definição dos temas prioritários e que deveriam ser abordados na revisita à Visão 2050
segue diretriz determinada pelo Conselho de Líderes do CEBDS (formado pelos CEOs das empresas associadas).
“Esses temas prioritários foram agrupados e possuem elementos norteadores e elementos transversais e já
estariam sendo discutidos na Visão 2050, independente dos webinars. Entre os elementos transversais temos,
por exemplo, a geração de impacto social positivo e as mudanças climáticas. Já dentre os elementos
norteadores estão as discussões sobre o futuro do trabalho, o futuro do capitalismo e o futuro da liderança.
Com esses elementos vamos discutir por exemplo, o impacto da água e do saneamento na saúde pública e na

eficiência hídrica das empresas. Ou no caso do webinar sobre pessoas, vamos falar tanto da desigualdade social
quanto sobre a necessidade da diversidade e inclusão dentro das empresas e na sociedade”.
O primeiro webinar será realizado no dia 29 de abril, das 8 às 9 horas, e terá o tema “Água, Saneamento e Saúde
Pública”, no qual serão abordadas as consequências sociais e econômicas do déficit da população brasileira no
saneamento básico. Estão confirmados para o webinar a coordenadora para o Brasil do 2030 Water Resources
Group do Banco Mundial, Stela Goldstein; da presidente da BRK Ambiental, Teresa Vernaglia; e da cofundadora
e diretora do Projeto Manivela, Joyce Trindade.
Os webinars serão realizados a cada duas semanas e os próximos encontros abordarão os temas: Pessoas,
Finanças, Alimentos, Energia, Biodiversidade e Florestas, Economia Circular e Cidades.
Clique aqui para ver a programação completa da série Revisão 2050 e fazer sua inscrição.
Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim,
Aline Bressan.

LOGÍSTICA

ANTT abre consulta pública sobre as regras gerais e metodologia da Tabela do Frete
A Consulta Pública nº 1/2020 foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o
objetivo de receber propostas de alteração para a Resolução nº 5.867/2020, que estabelece as regras gerais,
metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de
transporte rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC), a chamada Tabela do Frete.
O período para envio das contribuições será das 9 horas (horário de Brasília) do dia 30 de abril de 2020, até às
18 horas (horário de Brasília) do dia 16 de junho de 2020. A ANTT disponibilizou uma página com as informações
para aqueles que desejarem fazer suas contribuições.
A Comissão Temática de Logística da Abiquim fará um consolidado das contribuições do setor. Inicialmente foi
proposto que os responsáveis pelo tema nas empresas apliquem os parâmetros apresentados na tabela da Nota
Técnica SEI968/2020, disponível para download na página da Consulta Pública, para mensurar o impacto médio
do setor. As sugestões para a produção das contribuições do setor químico podem ser encaminhadas para o
coordenador-executivo da Comissão e assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, no e-mail:
rodrigo.falato@abiquim.org.br, até às 13 horas do dia 11 de maio.

A Consulta também será tema de discussão da Comissão Temática de Logística da Abiquim, em reunião que será
realizada no dia 15 de maio.
Clique aqui para ver a página da Consulta Pública nº 1/2020 da ANTT.

LOGÍSTICA

Antaq recebe contribuições sobre processo de arrendamento
de área do Porto de Santos
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publicou os Avisos de Audiência Pública nº 6/2020 e
7/2020 com o objetivo de obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento dos documentos
técnicos e jurídicos para o arrendamento da área portuária destinada à movimentação e armazenagem de
granéis líquidos e gasosos, localizada no porto organizado de Santos/SP, denominada área STS08A; e do
terminal portuário destinado à armazenagem e distribuição de granéis líquidos de combustíveis, na região da
Alamoa do Complexo Portuário de Santos, denominada área STS08.
As contribuições para as duas consultas poderão ser encaminhadas à Antaq até o dia 17 de junho de 2020,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site da agência. A agência também realizará
audiência pública presencial em data, horário e local a serem definidos e comunicados futuramente para debate
e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de arrendamento das áreas.
Clique aqui para ler o Aviso de Audiência Pública nº 6/2020 – Antaq.
Clique aqui para ler o Aviso de Audiência Púbica nº 7/2020 – Antaq.
Mais informações pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos Técnicos da
Associação, Rodrigo Falato.

LOGÍSTICA

Queda no transporte de cargas químicas é de 30%,
segundo pesquisa da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
Desde o dia 16 de março, o Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) monitora o impacto causado no setor de transporte rodoviário
de cargas pela pandemia de Covid-19.
O transporte de produtos químicos e agroquímicos caiu 30,65% (na 5ª edição da pesquisa), desde o início da
apuração. Na pesquisa anterior, divulgada pela NTC&Logística, a queda havia sido de 31,67%. O segmento de

produtos químicos e agroquímicos segue caminho contrário ao do índice geral de transporte de cargas, que teve
queda de 45,17% ante baixa de 43,9% da pesquisa anterior.
Os dados da pesquisa são apurados com empresas de vários tamanhos e segmentos de todo o Brasil ligadas à
NTC&Logística, às suas entidades parceiras, com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Na última live realizada pela NTC&Logística, no dia 22 de abril, para apresentação dos resultados da 5ª edição, o
executivo de relações institucionais da Cesari, Sergio Sukadolnick, foi um dos interlocutores, e enfatizou a
importância da gestão de riscos, já muito familiarizada em sua empresa e na cadeia do transporte de produtos
perigosos “é preciso estar preparado para enfrentar as adversidades”.
A Comissão Temática de Logística e de Parceiros do Atuação Responsável da Abiquim mantém um trabalho para
que a pandemia não afete a logística de produtos químicos essenciais para o combate à Covid-19.
Clique aqui para ver os resultados e contribuir com a pesquisa.
Mais

informações

sobre

a

Comissão

Temática

de

Logística

da

Abiquim

pelo

e-mail:

rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos Técnicos da Associação, Rodrigo Falato.

REGULAÇÃO

Apresentação de norma de Máscaras de Proteção Respiratória
de uso não profissional em live da ABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) realizará, às 16 horas do dia 29 de abril, uma live em seu canal no
YouTube e em sua página no Facebook para o lançamento da norma ABNT PR 1002:2020 – Máscaras de Proteção
Respiratória de uso não profissional – Guia de requisitos básicos para métodos de ensaio, confecção e uso.
A nova norma ABNT PR 1002:2020 foi disponibilizada de forma gratuita como mais uma atividade da associação para
a contenção ao avanço do coronavírus.
Clique aqui para acessar o canal da ABNT no YouTube.
Clique aqui para acessar a página da ABNT no Facebook.
Clique aqui para acessar a norma gratuita ABNT PR 1002:2020 – Máscaras de Proteção Respiratória de uso não
profissional – Guia de requisitos básicos para métodos de ensaio, confecção e uso.
Mais informações pelo e-mail willian.matsuo@abiquim.org.br, com o assessor técnico de Assuntos Técnicos da
Abiquim, Willian Matsuo.

REGULAÇÃO

Anvisa publica nota técnica sobre saneantes para substituir o álcool 70%
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a nota técnica nº 26/2020 sobre os produtos
saneantes que podem substituir o álcool 70% na desinfecção de superfícies, durante a pandemia da Covid-19.
As orientações da nota técnica se aplicam ao uso dos produtos fora dos locais de assistência à saúde, para os
quais já existem recomendações específicas, e poderão ser atualizadas conforme informações adicionais
estejam disponíveis.
Clique aqui para ler a nota técnica nº 26 da Anvisa.
Mais informações pelo e-mail: camila.barcellos@abiquim.org.br, com a assessora de Assuntos Regulatórios da
Abiquim, Camila Hubner Barcellos Devincentis.

REGULAÇÃO

ABNT reduz prazo de consulta nacional
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) promove propostas que visam a ininterrupção das atividades
de suas Comissões de Estuado e maior celeridade nos processos. A ABNT informou aos Comitês Brasileiros (CBs)
que o prazo de consulta nacional passará a ser de 30 dias, independentemente da origem do projeto (nova
norma, revisão ou adoção), a contar a partir de 20 de abril de 2020.
Esta medida tem respaldo no ISO/IEC Guide 59, documento que apresenta as boas práticas recomendadas pela
ISO e IEC para normalização pelos organismos nacionais. Os projetos que eventualmente precisarem de um
período maior para submissão à Consulta Nacional poderão ter uma extensão desta possibilidade, basta que
seja justificada a razão para ampliação do prazo.
Mais informações sobre as normas podem ser obtidas com a secretária-executiva do CB-010 e assessora técnica
da Abiquim, Renata Souza, no e-mail: renata.souza@abiquim.org.br.

A adoção das propostas apresentadas no estudo “Um outro futuro é possível”
permitirá que os empregos da indústria química saltem de 400 mil em 2018
para 763 mil em 2030 – 225,2 vagas a mais do que as geradas sem as medidas
sugeridas.

Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”

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

✓ InfoMoney – Sob pressão, PL que cria compulsório sobre lucro de empresas é tirado de pauta
✓ Liderança News – Câmara deve votar nesta quarta empréstimo compulsório
✓ Página do Estado – Pressão da indústria tira da pauta proposta para empresas financiarem combate à
Covid-19
✓ Folha Vitória – Sob pressão, PL que cria compulsório sobre lucro de empresas é tirado de pauta
✓ Jovem Pan – Câmara deve votar nesta quarta empréstimo compulsório
✓ Jovem Pan (YouTube) – Câmara pode analisar hoje projeto que obriga grandes empresas a emprestar
recursos ao governo
✓ Sucesso no Campo – Déficit de produtos químicos soma US$ 6,8 bilhões

✓ Brain Market – Indústria teme por aumento de mais de 20% na tarifa de energia e sugere novas ações
do governo
✓ Datamarnews – Chemical industry trade balance improve with increased imports to help fight
pandemic
✓ TQuim – Tquim inaugura auditório em homenagem a Mirtes Suda
✓ Sindicato dos Operadores Portuários do Porto de Santos (Sopesp) – Importações do setor químico
caem 3,9% no 1º tri, para US$ 9,5 bilhões
✓ Boletim ABNT – Norma inédita promove a qualidade de selantes
✓ Aberje – Abiquim faz recomendações para motoristas e profissionais de recebimento e entrega de
cargas
✓ Valor Econômico – Com covid-19, importação de químicos bate recorde
✓ Coração Notícias – Com procura por cloro, cresce importação de produtos químicos
✓ Destaque Rural – Déficit soma US$ 6,8 bilhões frente a alta de 3,2% no volume importado no
trimestre
✓ Sindenergia – Anace pede suspensão do take or pay dos contratos de gás natural
✓ Meio Filtrante – Abiquim-balança comercial de produtos químicos
✓ Acesse Política – Com procura por cloro, cresce importação de produtos químicos

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
TQUIM inaugura auditório em homenagem a Mirtes Suda

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*
Reuniões programadas nos dias 28 de abril a 4 de maio
28 de abril
09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo (Sepro)
09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro)
14h00 – Comissão Temática de Tecnologia
29 de abril
09h00 – Comissão Temática de Economia e Competitividade
30 de abril
09h00 – Comissão Temática de Gás Natural

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência

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