
 

 

 

  Ano 32 - nº 777 – 18 de fevereiro de 2021 

 
 
 
NORMALIZAÇÃO  

CB-010 realiza consulta pública sobre a aplicação de coagulantes  
à base de sais férricos no saneamento básico 

 

A Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto, do Comitê Brasileiro de 

Química (CB-010), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), abriu consulta nacional para o Projeto 

de Emenda ABNT NBR 16911 Coagulantes à base de sais férricos - Cloreto férrico, clorossulfato férrico esulfato 

férrico - Aplicação em saneamento básico - Especificação técnica, amostragem e métodos de ensaio. 

Esta norma estabelece a especificação técnica, a amostragem e os métodos de ensaios de coagulantes à base de 

sais férricos: cloreto férrico, clorossulfato férrico e sulfato férrico, para aplicação em saneamento básico. O 

projeto de emenda, elaborado pela Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e 

Esgoto (CE-010:105.007), contempla adequação na Tabela 2 – Especificação Técnica no que se refere ao 

parâmetro Ferro Total Solúvel em água – FECL3, Coluna Cloreto férrico.  

A coordenadora da Comissão de Estudos de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto do CB-

010, Maria Cristina Marodin, explica que a emenda visa adequar as especificações do cloreto férrico à matéria-

prima de origem nobre (hematita) encontrada no mercado, garantindo assim um produto final de melhor 

qualidade. 

O Projeto de Emenda ABNT NBR 16911 entrou em consulta nacional no dia 5 de fevereiro e as contribuições 

podem ser feitas até 8 de março de 2021. 

O CB-010, que é o Comitê Brasileiro de Química, trabalha na normalização no campo da química formado por 

produtos químicos orgânicos, produtos e preparados químicos diversos, no que concerne a terminologia, 

requisitos, métodos de ensaio e generalidades. O Comitê foi criado em 1968 e desde 1994 está sob 



jurisprudência da Abiquim. 

Clique aqui para acessar o site e a Emenda. 

Mais informações sobre o CB-010 com a chefe de secretaria do CB-010, Renata Souza, pelo e-mail: 

renata.souza@abiquim.org.br.  

 
 
AGENDA LEGISLATIVA  

Abiquim participa da construção da Agenda Legislativa da Indústria 2021   
 

 
 

A Abiquim participou, nos dias 2 e 3 de fevereiro, do Seminário RedIndústria 2021, organizado pela primeira vez 

em ambiente 100% virtual pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O evento reuniu representantes das 

federações e associações setoriais da indústria do País para definir os posicionamentos do setor industrial, que 

constarão na Agenda Legislativa da Indústria de 2021. O documento aborda as principais matérias legislativas de 

interesse da indústria em tramitação no Congresso Nacional e será lançado no dia 23 de março. 

Os posicionamentos da Abiquim sobre os projetos em discussão no Seminário RedIndústria foram construídos 

após amplo processo de consulta aos associados entre os meses de dezembro e janeiro. A Abiquim foi 

representada nas salas temáticas do primeiro dia do Seminário por sua área Jurídica; de Assuntos de Comércio 

Exterior e de Relações Institucionais. 

Foram incluídos na Agenda Legislativa da Indústria 2021 pleitos prioritários para o setor químico relacionados aos 

temas de logística, meio ambiente, sistema tributário, comércio exterior, infraestrutura, defensivos agrícolas, 

plástico, EPS e outros.  

Mais informações sobre a participação da Abiquim no Seminário Redindústria com o assessor de Relações 

Institucionais da Abiquim, Pável Pereira, pelo e-mail: pavel.pereira@abiquim.org.br.  

 
CONSULTA PÚBLICA 

Casa Civil realiza consulta pública, até 19 de fevereiro, para decreto  

http://www.abntonline.com.br/consultanacional
mailto:renata.souza@abiquim.org.br
mailto:pavel.pereira@abiquim.org.br


que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista  
 

A Casa Civil realiza, até 19 de fevereiro, consulta pública para a minuta de decreto que revisa e consolida 31 decretos 

relativos à legislação trabalhista, além de instituir o Programa Permanente de Consolidação Simplificação e 

Desburocratização de Normas Trabalhistas e o Prêmio Nacional Trabalhista.  

O Programa Permanente de Consolidação Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas abrangerá a 

revisão e a consolidação de normas trabalhistas. Ele visa a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho, do ambiente de negócios, a eficiência do setor público, além de estar alinhado com os objetivos 

do planejamento estratégico da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de oferecer um marco regulatório 

trabalhista simples, desburocratizado e competitivo. 

O decreto propõe a criação do Prêmio Nacional Trabalhista a ser concedido pela Secretaria, com a finalidade de 

estimular a pesquisa nas áreas de direito do trabalho, economia do trabalho e auditoria do trabalho. 

Já o Livro de Inspeção do Trabalho (eLIT) será disponibilizado em meio eletrônico pela Secretaria, a todas as empresas, 

que tenham ou não empregados, sem ônus, por intermédio de sistema informatizado e a Secretaria definirá a data a 

partir da qual o uso do eLIT  será obrigatório. 

A Secretaria de Trabalho ainda instituirá canal eletrônico para o recebimento de denúncias sobre irregularidades 

trabalhistas e pedidos de fiscalização. As informações poderão ser utilizadas nas fases de elaboração e execução do 

planejamento da inspeção do trabalho e poderão ser incorporadas ao planejamento da inspeção, quando envolverem 

fatores como risco à segurança e à saúde de trabalhadores, ausência de pagamento de salário, trabalho infantil, ou 

indício de trabalho análogo ao de escravo. 

O decreto também estabelece projetos de fiscalização preventiva na qual as autoridades competentes deverão 

contemplar em seu planejamento a inclusão de ações setoriais com o objetivo de implementar atuação para a 

prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas. A Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho e as 

autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho ficarão responsáveis pela aplicação de multas. 

Segundo a minuta do decreto, a elaboração e a revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho 

incluirão mecanismos de consulta à sociedade em geral e às organizações mais representativas de trabalhadores e 

empregadores, por meio de procedimentos de audiência e consulta pública, ou por consulta à Comissão Tripartite 

Paritária Permanente (CTPP). Com o intuito de verificar a eficácia da regulamentação e a necessidade de sua atualização, 

toda norma regulamentadora será submetida a processo de análise crítica quanto à necessidade de sua revisão em 

intervalos inferiores a cinco anos. 

O texto estabelece que os equipamentos de proteção individual só serão comercializados com a obtenção do certificado 

de aprovação, emitido pela Secretaria de Trabalho. Neste sentido, ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho 



disporá sobre os procedimentos e os requisitos técnicos para emissão, renovação ou alteração do certificado de 

aprovação. O certificado de aprovação de equipamento de proteção individual será emitido por meio de sistema 

eletrônico simplificado. 

Já o registro eletrônico de controle de jornada será realizado por sistemas e equipamentos que atendam aos requisitos 

técnicos fundamentais a serem estabelecidos em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho, de forma a coibir 

fraudes, permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras e garantir a concorrência entre os ofertantes desses 

sistemas. 

A minuta ainda estabelece que os trabalhadores (por intermédio de entidades sindicais representantes) e os 

empregadores (por si ou por intermédio de entidades sindicais representantes) poderão solicitar a designação de 

servidor para atuar como mediador à Secretaria de Trabalho para atuar na resolução de conflitos.  

A verificação de vínculo empregatício e de infrações trabalhistas e a imposição de multas em relação ao trabalhador 

terceirizado e temporário serão realizadas contra a empresa prestadora dos serviços e não em relação à empresa 

contratante.  

O decreto ainda define os critérios de pagamento da gratificação de Natal; os casos de beneficiários do vale-transporte; 

estabelece a gestão compartilhada do Programa de Alimentação do Trabalhador, que caberá ao Ministério da Economia, 

por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ao 

Ministério da Saúde; estabelece o Programa Empresa Cidadã; versa sobre a situação de Trabalhadores em Serviço no 

Exterior; e o repouso semanal remunerado.  

As contribuições para a consulta pública devem ser feitas na plataforma Participa Mais Brasil. Clique aqui para acessar.  

Dúvidas quanto à participação na consulta pública podem ser enviadas ao e-mail: assessoriastrab@mte.gov.br. 

 
 
LEGISLAÇÃO 

Ministério da Economia prorroga prazo para entrada em vigor  
das novas redações das Normas Regulamentadoras 1,7,9 e 18  

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, publicou, no dia 3 de fevereiro, a 

Portaria SEPRT/ME nº 1.295, que prorroga para 2 de agosto o início de vigência das Normas Regulamentadoras 1, 

7, 9 e 18.  

Essas normas passaram por revisão em 2019 e as novas redações foram publicadas entre fevereiro e março de 

2020. As novas redações começariam a valer em fevereiro e março, um ano após a publicação da referente 

portaria. 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/decreto-legislacao-trabalhista
mailto:assessoriastrab@mte.gov.br


A NR 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais foi aprovada pela Portaria SEPRT nº 6.730, 

de 9 de março de 2020. Clique aqui para acessar.  

A NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO foi aprovada pela Portaria SEPRT nº 6.734, 

de 9 de março de 2020. Clique aqui para acessar. 

A NR 9 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos foi aprovada 

pela Portaria SEPRT nº 6.735, de 10 de março de 2020. Clique aqui para acessar.  

A NR 18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção foi aprovada pela Portaria 

SEPRT nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. Clique aqui para acessar.  

Clique aqui para acessar a Portaria SEPRT/ME nº 1.295. 

Mais informações sobre o processo de revisão das Normas Regulamentadoras com o assessor técnico da Abiquim, 

Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.  

 

LEGISLAÇÃO II 

Comissão Tripartite Paritária Permanente divulga calendário  
de revisão das Normas Regulamentadoras  

 
A Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) divulgou a agenda regulatória para 2021 de harmonização, revisão e 

modernização das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.  

• Em fevereiro, serão revisadas a NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho e a NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

• Em abril, serão revisadas a NR 29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e a NR 30 – Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário; 

• Em junho, serão revisadas a NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, a NR 13 – Caldeiras e 

Vasos de Pressão, a NR 36 – Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes 

e Derivados e a NR 37 – Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo; 

• Em agosto, serão revisadas a NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI), a NR 33 – Segurança e Saúde nos 

Trabalhos em Espaços Confinados e a NR 34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, Reparação e Desmonte Naval; 

• Em setembro, serão revisadas a NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, a 

NR 22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, a NR 26 – Sinalização de Segurança e a NR 35 – Trabalho 

em Altura; 

• Em novembro, serão revisadas a NR 8 – Segurança em Edificações, a NR 14 – Fornos Industriais e a NR 32 – 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_portarias/Portaria-6730-2020-Ministerio-da-Economia-SEPRT.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_2020/Portaria_SEPRT_6.734_Altera_a_NR_07.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2020/Portaria-SEPRT-n.-6.735-Altera-a-NR-09.pdf
https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_2020/Portaria_SEPRT_3.733_Altera_a_NR_18.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-1.295-de-2-de-fevereiro-de-2021-302048136
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Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde; 

• Em dezembro, serão revisadas a NR 21 – Trabalhos a céu aberto, a NR 23 – Proteção contra incêndios e a NR 25 

– Resíduos Industriais. 

Durante 2021 também serão realizadas discussões do Grupo de Estudos sobre Riscos Psicossociais. No primeiro 

semestre será feita a revisão da parte geral e dos anexos 5 – Radiações ionizantes, 7 – Radiações não ionizantes, 9 – Frio, 

10 – Umidade, 12 – Poeiras Minerais, 13 A – Benzeno e 14 – Agentes Biológicos, da NR 15 – Atividades e Operações 

Insalubres. 

A agenda regulatória da CTPP não é definitiva e pode ser alterada de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. 

Fazem parte da comissão representantes do governo federal, indicados pelos ministérios da Economia e da Saúde; das 

confederações empresariais e das centrais sindicais. 

O processo de modernização das normas regulamentadoras busca garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e, 

ao mesmo tempo, criar um ambiente mais propício para a geração de empregos e investimentos.  

Desde fevereiro de 2019, quando o trabalho de modernização foi iniciado, até o momento foram revisadas e 

modernizadas as NRs 1 – Disposições gerais; 3 – Embargo e Interdição; 7 – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional; 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 12 – Segurança do Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos; 17 – Ergonomia no Ambiente de Trabalho; 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 20 – Inflamáveis e Combustíveis; 24 – Higiene e Conforto nos Locais de Trabalho; 28 – Fiscalização e 

Penalidades; e 31 – Agricultura, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. A NR 2 – Sobre Inspeção Prévia foi 

revogada. Houve ainda revisão do anexo sobre calor da NR 15 e do item sobre periculosidade do combustível para 

consumo próprio da NR 16. 

Mais informações sobre o processo de revisão das normas técnicas com o assessor técnico da Abiquim, Willian Matsuo, 

pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.  

 

PLASTICULTURA 

Subcomissão de Plasticultura apresenta vídeo com  
benefícios dos filmes para cobertura de estufa na agricultura 
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A Subcomissão de Plasticultura da Abiquim produziu o vídeo “Filmes para cobertura de estufa – Solução para 

cultivo protegido”, que mostra como a utilização de materiais plásticos em aplicações agrícolas ajuda a atender a 

crescente demanda para produzir mais usando menos recursos.  

No vídeo, disponível no canal da Abiquim no YouTube, são apresentadas soluções de filmes para a produção de 

estufas, como elas possibilitam ao produtor rural ter mais controle sobre o ambiente e criar condições mais 

adequadas ao cultivo do produto plantado. Também são dadas dicas de quais devem ser os fatores analisados para 

a escolha do filme.  

A Subcomissão de Plasticultura da Abiquim está vinculada à Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas e é 

formada pelas empresas BASF, Braskem, Cabot, Clariant, Croda e ExxonMobil.  

Mais informações sobre a Subcomissão de Plasticultura com a assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, 

Carolina Ponce de Léon, pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.  

Clique aqui para assistir “Filmes para cobertura de estufa – Solução para cultivo protegido”. 

 
EVENTOS 

IHS Markit realiza conferência internacional sobre o papel da química com as mudanças 
globais e oferece descontos para associados da Abiquim 

 
 

 
 

A IHS Markit realiza, de 8 a 12 de março, o 2021 World Petrochemical Conference (WPC), que será realizado em 

mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=xzF9NVKUsmc


ambiente virtual e tem como tema principal “Renascimento químico: construindo resiliência, agilidade e inovação em 

um papel global aprimorado”. 

A programação tem confirmada a participação de mais de 60 especialistas das principais áreas da química e terá a 

realização de sessões especiais sobre os seguintes temas: Renascimento da Química em um mundo em mudança; 

Sustentabilidade e Economia Circular; Mercado de Capitais Financeiros; Olefinas, Matérias-Primas e Derivados; 

Inorgânicos e Derivados; Transporte e Logística; Seminário de Tecnologia; Fórum Índia e Oriente Médio; Cúpula 

Petroquímica da América Latina; Fórum sobre a China; Fertilizantes, Agronegócio e Agroquímicos.  

A IHS Markit oferece 20% de desconto na inscrição para o 2021 World Petrochemical Conference (WPC) aos associados 

da Abiquim.  

Clique aqui para ver a programação completa e fazer sua inscrição.   

Para obter o desconto entre em contato com a área de Comunicação da Abiquim pelo e-mail: 

comunicacao@abiquim.org.br.  

  

 
  

Os Indicadores de Desempenho do Programa Atuação Responsável® são uma 
ferramenta importante para a gestão e reporte às partes interessadas, 
propiciando um mecanismo transparente de comunicação e confiança com os 
diversos stakeholders. Anualmente, a Abiquim reporta esses indicadores ao 
International Council of Chemical Associations (ICCA) que, consolida as 
informações de mais de 65 países que adotam o programa e publica o 
desempenho da indústria química mundial. 
 
Clique aqui para fazer o download do “Relatório de Desempenho Indicadores do 
Atuação Responsável® ano base 2019”. 

 

 

 

SERVIÇOS 
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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 

 

 

✓ O Globo – Indústria química vê sinal amarelo na recuperação este ano 

✓ Revista ConstruChemical – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso 

industrial crescem em 2020 

✓ Abiclor – Abiquim: Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso industrial 

crescem em 2020 

✓ Tecnologia de Materiais – Fim do REIQ aumentará impostos, impactará no bolso da população e 

prejudicará o enfrentamento à Covid-19  

✓ Meio Filtrante – Principais índices que medem o desempenho da indústria química cresceram em 

2020  

✓ GlobalFert – Importação brasileira de fertilizantes atinge US$ 7,2 bilhões em 2020 

✓ Revista Tratamento de Água & Efluentes – Desempenho da indústria química crescem em 2020 na 

comparação com o ano anterior  

✓ Revista Household & Cosméticos – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicosde 

uso industrial crescem em 2020 

✓ TN Petróleo – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso industrial crescem 

em 2020 

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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✓ Agrolink – Fim do REIQ aumentará impostos e prejudicará recuperação  

✓ Edição MS – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Jovem Pan – Possível medida para favorecer caminhoneiros preocupa indústria química  

✓ Jovem Pan – Possível medida do governo para favorecer caminhoneiros preocupa indústria química  

✓ Canal Dana – Para agradar caminhoneiros governo pode limitar benefício de carros para pessoas com 

deficiência  

✓ Jornal da Jovem Pan – Por que os caminhoneiros estão pedindo o fim do regime especial da indústria 

química? 

✓ Notícias ao Minuto – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Portal Varada – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Correio do Papagaio – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com 

deficiência  

✓ Jornal O Noroeste – Indústria química eleva dependência de importados  

✓ Folha de S.Paulo – Indústria química eleva dependência de importados 

✓ Química.com – Impacto da Covid-19 pé avaliado no 2º Encontro Anual de Colas  

✓ Última Hora News – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Diário de Cuiabá – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Acionista – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Bem Paraná – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Mix Vale – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Diário do Sudoeste – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ CGN – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência 

✓ PNB Online – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência 

✓ Voz da Bahia – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência 

✓ Agora RN – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência 

✓ Diário do Nordeste – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ BOL Notícias – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ A Crítica – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ O Liberal – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Correio da Bahia – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Vale do Itaúnas – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência 

✓ Zero Hora – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

✓ Metrópoles – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício a pessoas com deficiência  

✓ UOL – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com deficiência  

https://www.agrolink.com.br/noticias/fim-do-reiq-aumentara-impostos-e-prejudicara-recuperacao_445551.html
http://www.edicaoms.com.br/logistica/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia
https://www.youtube.com/watch?v=GScEWgDNbIo
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/possivel-medida-do-governo-para-favorecer-caminhoneiros-preocupa-industria-quimica.html
https://dana.com.br/canaldana/2021/02/01/para-agradar-a-caminhoneiros-governo-pode-limitar-beneficio-de-carros-para-pessoas-com-deficiencia/
https://dana.com.br/canaldana/2021/02/01/para-agradar-a-caminhoneiros-governo-pode-limitar-beneficio-de-carros-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.youtube.com/watch?v=cI3_6rlWIw8
https://www.youtube.com/watch?v=cI3_6rlWIw8
https://www.noticiasaominuto.com.br/economia/1772938/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia
https://portalvarada.com/geral/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia-biznews-brasil-noticias-de-fusoes-e-aquisicoes-de-empresas/
http://www.correiodopapagaio.com.br/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-benefcio-para-pessoas-com-deficincia
http://www.correiodopapagaio.com.br/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-benefcio-para-pessoas-com-deficincia
https://www.jornalonoroeste.com.br/2021/01/31/industria-quimica-eleva-dependencia-de-importados-31-01-2021-painel-s-a/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/01/industria-quimica-eleva-dependencia-de-importados.shtml
https://www.quimica.com.br/impacto-da-covid-19-e-avaliado-no-2-encontro-anual-de-colas/
http://www.ultimahoranews.com.br/politica/2021/01/45220/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoa.html
http://www.diariodecuiaba.com.br/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/562127
https://acionista.com.br/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.bemparana.com.br/noticia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia-593#.YB6cXbBKh1t
https://www.mixvale.com.br/2021/01/30/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://diariodosudoeste.com.br/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://cgn.inf.br/noticia/343563/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia
https://www.pnbonline.com.br/geral/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-benefa-cio-para-pessoas-com-deficia-ncia/73756
https://vozdabahia.com.br/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://agorarn.com.br/ultimas/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia-1.3040472
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/01/30/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia.htm
https://www.acritica.net/editorias/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-defic/503220/
https://www.oliberal.com/economia/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia-1.350378
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.valedoitaunas.com.br/artigo/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-a-pessoas-com-deficiencia
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/01/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia-ckkjx59so001r01gi8lbprt0z.html
https://www.metropoles.com/brasil/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-a-pessoas-com-deficiencia
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/01/30/por-caminhoneiros-governo-pode-cortar-beneficio-para-pessoas-com-deficiencia.htm


 

✓ FasterNet – Por caminhoneiros, governo pode cortar benefício para pessoas com a deficiência   

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Solvay adota globalmente licença parental de 16 semanas 

Covestro planeja novas plantas para dispersões de poliuretano e resina de poliéster  

Adesivo de contato sem cheiro tem novidades que melhoram ainda mais seu desempenho 

DaColheita expande cobertura de atendimento para fruticultores do Vale do São Francisco 

Evonik anuncia a aquisição da linha LACTEL® Alsorbable Polymers da Durect Corporation 

 

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