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Comunicado Abiquim sobre procedimentos preventivos ao Covid-19
Diante do aumento do número de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, a Abiquim instituiu um comitê
de gerenciamento de crise formado pela presidência-executiva, diretoria de Assuntos Técnicos, diretoria de
Assuntos de Comércio Exterior e Administrativa, diretoria de Economia e Estatística, área jurídica e área de
Comunicação. Esse comitê tem como foco manter o bem estar dos funcionários, associados e prestadores de
serviço e ao mesmo tempo manter o atendimento às empresas associadas.
A Abiquim já disponibilizou álcool gel em todas as salas de reunião, na recepção e nas dependências do
conjunto, além da distribuição por e-mail das melhores práticas para evitar a contaminação com o coronavírus.
No dia 16 de março foram iniciadas mudanças na rotina de trabalho da associação. Essas alterações têm
previsão de validade até 31 de março, mas podem ser alteradas a qualquer momento em razão do agravamento
ou melhora do cenário envolvendo o coronavírus.
Esse comitê já estabeleceu as seguintes recomendações e medidas:
1. Reuniões e cursos
Todas as reuniões presenciais agendadas entre os dias 16 e 31 de março serão realizadas por videoconferência
ou canceladas;
Todos os cursos e eventos que seriam realizados entre os dias 16 e 31 de março estão suspensos;
Os colaboradores da Abiquim foram orientados a participarem de reuniões externas por meio de
videoconferência.
2. Viagens

As viagens internacionais estão suspensas;
As viagens nacionais só serão realizadas em casos vitais para a atuação da associação.
3. Home office e horário flexível
Parte da equipe da Abiquim adotará o regime de home office;
Os colaboradores que utilizam o transporte público para o deslocamento e precisam estar no escritório da
Abiquim poderão adotar um horário flexível a ser combinado com o diretor responsável pela área.
4. Consulta aos conselheiros
Será feita uma consulta aos associados que integram os Conselhos da Abiquim para saber se será ou não feita a
manutenção da reunião do respectivo Conselho ou Comitê.
5. Demais dúvidas
Os associados que fazem parte de uma comissão ou comitê da Abiquim podem entrar em contato com o
coordenador executivo para checar a agenda de atividades da comissão ou comitê.
Demais dúvidas, entre em contato com a área de comunicação pelo e-mail: comunicacao@abiquim.org.br.

Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto do
CB-010 se reúne com a Companhia de Saneamento de Florianópolis
Foto: Abiquim/Divulgação

Reunião da Comissão de Estudo na CASAN, em Florianópolis

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), e que está no âmbito da Abiquim, realizou nos dias 5 e
6 de março sua primeira reunião do ano excepcionalmente na sede da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN), em Florianópolis.
Além de receber a reunião, representantes da CASAN também participaram das discussões da Comissão pela primeira
vez e passarão a participar de seu corpo técnico. Segundo a coordenadora da Comissão, Cristina Marodin, o contato
com a CASAN foi iniciado em novembro de 2019, na última reunião do ano quando foi decidido fazer a primeira
reunião de 2020 no Sul, em Florianópolis. “Nosso intuito ao trazer a reunião para lá foi facilitar a participação de
consumidores e fornecedores que ficam no Sul do País. A CASAN, ao ser contatada, se ofereceu para sediar nossa
reunião”, lembra Cristina.
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Integrantes da Comissão de Estudo e da CASAN

A coordenadora ainda destaca a importância do know-how dos profissionais da CASA. “Os assuntos discutidos na
Comissão de Estudos são de grande interesse para a área de saneamento. Como a CASAN até então não havia
participado de nossa Comissão consideramos que foi um ganho mútuo sua inserção, pois poderemos aprender e
trocar experiências entre todos os participantes do grupo de trabalho”.
Durante a reunião foram debatidos a revisão do projeto “Sulfato de Alumínio, Sulfato de Alumínio e Ferro, Sulfato
de Alumínio isento de ferro – Aplicação em saneamento básico – Especificação técnica, amostragem e métodos de

ensaio” e foi dado início a elaboração do novo projeto “Produtos à base de flúor – Ácido fluossilícico e fluossilicato
de sódio - Aplicação em saneamento básico – Especificação técnica, amostragem e métodos de ensaio”.
Mais informações sobre a Comissão de Estudo de Produtos Químicos para Saneamento Básico Água e Esgoto do CB010 com a secretária-executiva do comitê e assessora técnica da Abiquim, Renata Souza, no e-mail:
renata.souza@abiquim.org.br.

ANTT prorroga prazo para a implantação do
Código Identificador da Operação de Transporte
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a Resolução nº 5.873, de 10 de março de 2020,
que altera a Resolução nº 5.862, responsável pela regulamentação do cadastro da Operação de Transporte
necessário para a geração do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e prorroga para 90 dias o
prazo para as Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEFs) adequarem seus sistemas informatizados,
dessa forma as IPEFs têm até 15 de abril para fazerem a adequação.
O CIOT é o código numérico obtido por meio do cadastramento da Operação de Transporte e tem como função
regulamentar o pagamento do frete ao prestador do serviço de transporte e ele deve ser gerado em todas as
operações de transporte contratadas, ou seja, toda empresa que contrata motoristas autônomos, cooperativas,
frotas terceirizadas, empresa de transporte de carga (ETC) ou cooperativa de transporte de carga (CTC), deve
gerar o CIOT.
Os procedimentos para cadastramento da Operação de Transporte e correspondente geração do Código
Identificador da Operação de Transporte (CIOT), quando realizados por meio das Instituições de Pagamento
Eletrônico de Frete (IPEFs), foram estabelecidos por meio da Portaria nº 019, de 20 de janeiro de 2020, que
entrou em vigor no dia 16 de março de 2020.
Apesar da contrariedade do tabelamento de frete e aumento na complexidade burocrática nas operações de
transporte rodoviário terrestre, a Abiquim endereçou ofício à ANTT, solicitando minimamente a dilação do
prazo para a implementação do CIOT, que foi obtido por meio da Resolução nº 5.873.
Clique aqui e visite a página da ANTT dedicada ao CIOT e com a lista de Instituições de Pagamento Eletrônico de
Frete habilitados pela ANTT.
Clique aqui para ler a Resolução nº 5.873.
Clique aqui para ler a Resolução nº 5.862.
Clique aqui para ler a Portaria nº 019.

Mais informações sobre os procedimentos envolvendo o preenchimento do CIOT com o assessor de Assuntos
Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br.

Ministro Luiz Fux marca para 27 de abril nova audiência
sobre a tabela do frete
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, marcou para 27 de abril uma nova audiência sobre a
tabela de frete, após a nova tentativa de conciliação terminar sem acordo no dia 10 de março, em Brasília.
Segundo o ministro, o surgimento de uma nova proposta adiou um possível acordo, e uma nova data foi
escolhida para que as partes possam ter mais tempo para analisar novos números apresentados, que consiste
em um valor médio que perduraria durante determinado tempo para depois a tabela se tornar um referencial.
Tornar a tabela referencial foi uma proposta que a Abiquim apresentou nas consultas públicas e reuniões
participativas junto ao governo.
O encontro foi pedido pela Advocacia-Geral da União (AGU) e adiou o julgamento das ações que contestam a lei
que criou a tabela de frete.
O frete mínimo foi criado em 2018 pelo governo Michel Temer, após a greve dos caminhoneiros que bloqueou
estradas e comprometeu o abastecimento de combustível, de medicamentos e de alimentos em todo o Brasil.
Um ano e meio depois da criação da tabela, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), autora de uma das
ações de inconstitucionalidade, avalia que a tabela gerou prejuízos tanto para o setor produtivo, como para
caminhoneiros.
No início de março, o procurador-geral da República, Augusto Aras, alterou o parecer da Procuradoria Geral da
República sobre a lei que criou a tabela e afirmou que o tabelamento do frete rodoviário é inconstitucional.
Segundo Aras a tabela deixa vulneráveis os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como os
limites constitucionais da subsidiariedade da atuação estatal direta no domínio econômico.
Mais informações sobre a atuação da Abiquim junto à CNI sobre a tabela do frete com o assessor de Assuntos
Técnicos da Associação, Rodrigo Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br.

FIESP e CIESP obtêm liminar favorável contra a cobrança dos novos preços
do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e
Ciesp) obtiveram no dia 11 de março sentença favorável contra a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) no mandado de segurança coletivo nº 106435224.2019.26.0053.
A sentença confirma liminar obtida em dezembro de 2019 que afasta para as empresas da base dos sindicatos
filiados à Fiesp e para empresas associadas ao Ciesp cobrança dos novos preços do licenciamento ambiental no
Estado de São Paulo, instituída pelo Decreto 64.512/2019.
Clique aqui para acessar o simulador disponibilizado pela Fiesp e que calcula o preço a ser pago nos
licenciamentos.
Mais informações com a assessora de Meio Ambiente da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail:
aline.bressan@abiquim.org.br.

Informação de utilidade pública – serviços de descontaminação
A Abiquim possui uma política de compliance, portanto não faz propaganda ou atua em atividades de cunho
comercial, seja de produtos ou de serviços.
Porém, neste momento de desafio e com o objetivo de prestar um serviço de utilidade pública, a Abiquim publicará
informações sobre serviços especializados, que podem ser úteis no atual momento de pandemia e possam mitigar ou
combater a propagação do conavírus.
Neste contexto, informamos que a Ambipar Response (www.ambipar.com), associada colaboradora, realiza serviços
de descontaminação e já atuou nos surtos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS).

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é
possível” para o tema Logística é preciso dar continuidade ao plano de
concessão de rodovias e retomar o modelo de concessões de modo a viabilizar
investimentos e melhorias nas operações de transporte rodoviário.
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

✓ Folha Vitória – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ R7 – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Estado de Minas – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Acionista – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ BOL – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ UOL – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Terra – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Correio – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ IstoÉ Dinheiro – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim

✓ IstoÉ – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Agência Estado – Demanda por produtos químicos cai 7,3% em 2019, diz Abiquim
✓ Valor online – Dólar está acima do patamar razoável, dizem entidades industriais
✓ Mega Moveleiros – ABNT publica norma técnica para adesivos e selantes elaborada pelo CB-010

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Artecola conquista as duas premiações de Sustentabilidade na Fimec 2020
Rhodia combina matérias-primas para tornar calçados mais sustentáveis e confortáveis

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*
Reuniões programadas nos dias 17 a 23 de março
17 de março
10h00 – Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas
18 de março
09h00 – Comissão Temática de Logística e Parceiros do Atuação Responsável
13h30 – Comissão Temática Consultiva do SASSMAQ
19 de março
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior
14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior
23 de março
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência
Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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