
 

 

 

  Ano 32 - nº 789 – 10 de maio de 2021 

 
 

REIQ  

Webinar promovido pela Exame e Bússola debate a competitividade da indústria 
química e os impactos com o fim do REIQ 

 

 

A Exame em parceria com a Bússola, plataforma de conteúdo estratégico, realizam no dia 12 de maio, às 12 

horas, o webinar “Bússola – LIVE – Indústria química em risco no Brasil?”, que debaterá os desafios para a 

indústria química continuar crescendo no País e os riscos da indústria brasileira perder a competitividade e 

reduzir sua produção devido a Medida Provisória nº 1.034 de 2021, que revoga a partir de junho o Regime 

Especial da Indústria Química – REIQ.  

Com o fim da tributação diferenciada criada em 2013, a alíquota de PIS/Cofins incidente sobre a compra de 

matérias-primas petroquímicas básicas de primeira e segunda geração sobe de 5,6% para 9,25%. Uma elevação 

de 65% na alíquota do imposto.  

O webinar reunirá especialistas e representantes do setor que debaterão a importância da indústria química 



brasileira, sexta maior do mundo, e os desafios para ela continuar crescendo e sendo competitiva. Participarão 

do evento: o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Abiquim, André Passos Cordeiro; a diretora 

de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Mônica Messenberg; e o economista e 

professor da FGV-SP, Paulo Gala. A moderação será feita pelo diretor da Bússola, Rafael Lisbôa. 

O webinar será transmitido no canal da revista Exame no YouTube. Clique aqui para assistir e encaminhar suas 

perguntas. 

 

REIQ 

Site especial sobre os impactos econômicos e sociais do REIQ já está no ar 

 

Está no ar o hotsite especial sobre o Regime Especial da Indústria Química (REIQ) com informações sobre a 

importância do REIQ para reduzir a disparidade de custos entre a indústria local e a internacional. 

No site, o internauta pode ver os impactos que a extinção do REIQ pode gerar no mercado de trabalho, na 

produção de itens necessário à prevenção e ao combate da Covid-19 e de outros produtos como os alimentos 

que chegam à mesa da população. Também estão disponíveis os estudos econômicos e sociais apresentados aos 

membros do poder executivo e legislativo com a revogação do REIQ.    

Conheça o site acessando: www.abiquim.org.br/reiq/.  

 

CONSULTA PÚBLICA  

Ministério da Economia amplia prazo para contribuições à CP de  
Processo Produtivo Básico para Compostos e Masterbatches de Polietileno 

 

https://exame.com/bussola/bussola-live-industria-quimica-em-risco-no-brasil/
http://www.abiquim.org.br/reiq/


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 7 de maio, a Consulta Pública nº 24, que amplia o prazo para recebimento de manifestações 

relativas à fixação do Processo Produtivo Básico (PPB) para Compostos de Resina de Polietileno e de 

Masterbatches de Polietileno, publicado na Consulta Pública nº 22.  

As contribuições para a consulta pública podem ser feitas até o dia 22 de maio, mas por ser um sábado a data 

será prorrogada para o dia 24 de maio, dia útil subsequente.  

Até o momento, as contribuições recebidas pela Abiquim são de apoio ao estabelecimento do Processo 

Produtivo Básico (PPB) para Compostos de Resina de Polietileno e Masterbatches de Polietileno nos termos da 

consulta pública. As associadas podem enviar suas manifestações diretamente para os e-mails: 

cgel.ppb@mdic.gov.br, cgct.ppb@mctic.gov.br e cgpri@suframa.gov.br ou para a diretora de Assuntos Técnicos 

da Abiquim, Andrea Carla Cunha, no e-mail: andrea.cunha@abiquim.org.br até o dia 20 de maio.  

Clique aqui para acessar a Consulta Pública nº 24, que amplia o prazo para envio de manifestações da Consulta 

Pública nº 22. 

Clique aqui para acessar a Consulta Pública nº22 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. 

 

ÁGUA POTÁVEL  

Portaria do Ministério da Saúde atualiza procedimentos de controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo humano 

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União (DOU), do dia 7 de maio, a Portaria GM/MS (gabinete 

do ministro do Ministério da Saúde) nº 888, que altera o anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 

28 de setembro de 2017, e dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

As determinações da nova portaria estão em vigor desde sua publicação no DOU e são aplicadas à água 

destinada ao consumo humano proveniente de sistema de abastecimento de água, solução alternativa de 

abastecimento de água, coletiva e individual, e carro-pipa. A portaria determina que toda a água destinada ao 

consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema, solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância de sua qualidade e que toda a 

água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de água 

também está sujeita à vigilância de sua qualidade. 

mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br
mailto:cgct.ppb@mctic.gov.br
mailto:cgpri@suframa.gov.br
mailto:andrea.cunha@abiquim.org.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-24-de-5-de-maio-de-2021-318462853
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-22-de-14-de-abril-de-2021-315176175


A portaria abrange as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; do Ministério 

da Saúde das secretarias de Vigilância em Saúde; da Secretaria Especial de Saúde Indígena; da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa); e dos responsáveis pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e pelas 

Soluções Alternativas Coletivsa (SAC).  

A nova portaria ainda versa sobre o padrão e os parâmetros de potabilidade da água e as penalidades para o 

caso de não serem seguidas suas determinações.  

A Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim participou ativamente, desde 2017, das 

reuniões do Grupo de Trabalho – Padrão de Potabilidade, que teve como responsáveis a Coordenação Geral de 

Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) e o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador (DSAST), que eram vinculados ao Ministério da Saúde.  

As reuniões tinham como objetivo a apresentação das diretrizes e linhas norteadoras para a Revisão da Portaria 

do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, que apresentava os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e por meio de representantes da 

Comissão, foi possível contribuir para o debate e entendimento das diretrizes. 

A Comissão Setorial de Saneamento é composta pelas empresas Bauminas, Buckman, Carbonor, Ecolab, Grupo 

Sabará, Peróxidos do Brasil, Sigura Water e Unipar. 

Dúvidas e esclarecimentos favor entrar em contato com a coordenadora Executiva da Comissão, pelo e-mail: 

carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.   

Clique aqui para ler a Portaria GM/MS nº 888. 

  

 
  

Uma das atividades mais importantes dentro de um Conselho Comunitário 
Consultivo é a realização de simulados de evasão da comunidade? Eles são 
essenciais para orientar a população a como proceder no caso de uma situação 
de emergência. Essa atitude protetiva foi realizada primeiramente em Cide 
Cubatão, no ano 2000, e em Guaratinguetá, em 2001.  
 
Clique aqui e visite a página da Comissão de Diálogo com a Comunidade.     

 

 

 

SERVIÇOS 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562
https://abiquim.org.br/comissoes/sobre/dialogo-com-a-comunidade


 

 

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 

 

 

✓ Poder 360 (YouTube) – Presidente da Abiquim diz que eliminar o Regime Especial da Indústria 

Química é negativo para o País  

✓ Portal Agrolink – Demanda por químicos sobe 9,2% 

✓ Jovem Pan (YouTube) – Pandemia impulsiona vendas da  indústria química e eleva demanda de 

importados  

✓ Jovem Pan – Compras externas do setor químico sobem 19% no primeiro trimestre de 2021 

✓ Estado de Minas – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ 6 Minutos – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ CGN – Demanda ppor químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim  

✓ O Acionista – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ TN online – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Época Negócios – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ UOL – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ BOL – Demanda por químico sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ A Crítica – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Petronotícias – Abiquim mostra que manutenção do corte do REIQ vai piorar índices da indústria 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
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https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim/
https://cgn.inf.br/noticia/411594/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim
https://acionista.com.br/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/economia/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim-529365
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/05/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim.html
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/05/03/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim.htm
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/05/03/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim.htm#:~:text=Not%C3%ADcias-,Demanda%20por%20qu%C3%ADmicos%20sobe%209%2C2%25%20no%20primeiro,trimestre%20de%202021%2C%20diz%20Abiquim&text=Como%20resultado%2C%20na%20m%C3%A9dia%20dos,nacional%2C%20novo%20recorde%20do%20setor.
https://www.acritica.net/editorias/economia/demanda-por-quimicos-sobe-92-no-primeiro-trimestre-de-2021-diz-abiquim/523021/
https://petronoticias.com.br/abiquim-mostra-que-manutencao-do-corte-do-reiq-vai-piorar-indices-da-industria-quimica-no-pais/


 

química no País  

✓ Agência Estado – Abiquim: Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz 

Abiquim 

✓ Dinheiro Rural – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Tribuna do Agreste – Demanda por químico sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Época Negócios – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ MixVale – Demanda por químico sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Diário do Sudoeste – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ IstoÉ – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ IstoÉ Dinheiro – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Jornal do Oeste – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Diário do Grande ABC – Demanda por químicos sobe 9,2% no primeiro trimestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Criativa online – Fim do Regime Especial da Indústria Química é criticada na ALBA  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Artecola completa 73 anos com crescimento de 27% no trimestre 

Evonik lança AMINODat® 6.0, base de dados de matérias-primas para alimentação animal que conta agora com 

novos recursos 

 

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