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COALIZÃO INDÚSTRIA  

 Ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, recebe Coalizão Indústria  
para debater as perspectivas do setor industrial  

 

A Coalizão Indústria reuniu-se com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, no dia 5 de novembro, 

em Brasília. Na pauta do encontro, os representantes industriais relataram a situação atual e perspectivas dos 

segmentos que formam a Coalizão para 2021.  

O ministro Braga Netto destacou os principais pontos da Agenda Brasil, que compreende medidas para a 

retomada do crescimento econômico puxado pela construção civil, infraestrutura e exportações. Também foram 

tratados temas como o custo Brasil; a agenda de reformas, como a tributária; o processo de transição do plano 

assistencial do governo para a sociedade e as empresas; e as perspectivas econômicas do governo, que prevê a 

manutenção de um cenário com juros baixos e câmbio valorizado. Braga Netto ainda destacou que o programa 

Novo Mercado de Gás, o marco do saneamento básico e o novo marco legal das ferrovias são prioridades do 

governo. 

A Abiquim é uma das integrantes da Coalizão e o presidente-executivo, Ciro Marino, ressaltou que é necessário 

um processo de redução do Custo Brasil para que em seguida sejam adotadas medidas de abertura do mercado 

doméstico de forma que as empresas brasileiras possam competir com igualdade de condições com as 

empresas estrangeiras.  

Marino alertou: “é necessário haver sincronia entre as medidas da SECINT (Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais) e da SEPEC (Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade), com a redução das alíquotas de importação de forma gradual e concomitante com medidas 

que promovam a redução do Custo Brasil. Da forma como o processo é conduzido atualmente são criadas 

normas que nos distanciam das práticas da OMC (Organização Mundial do Comércio) e dos países membros da 



(OCDE) Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico”.  

Além da Abiquim, a Coalizão Indústria é formada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea); Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq); Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados (Abicalçados); Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma); Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (AEB); Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica (Abinee); Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq); Associação Brasileira da Indústria do Plástico 

(Abiplast); Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT); Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP); Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros); Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC); Instituto Aço Brasil; e Grupo FarmaBrasil. 

 

RAC 

 Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos  
de uso industrial mantêm crescimento pelo quarto mês seguido  

Consumo de importados bate novo recorde e chega a 46% da demanda interna,  
nos últimos 12 meses  

 

 
 

O segmento de produtos químicos de uso industrial mantém, pelo quarto mês seguido, elevação em seus 

principais índices, segundo Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Abiquim. O volume de 

produção cresceu 2,9%, as vendas internas tiveram alta de 0,31%, enquanto a demanda nacional por produtos 

químicos, medida pelo consumo aparente nacional (CAN), que mede o resultado da soma da produção mais 

importação excetuando-se as exportações, teve crescimento de 17,4% em setembro, em relação ao mês 

anterior. 



Na comparação de setembro de 2020 com igual mês do ano passado os resultados também são positivos: o 

índice de produção cresceu 8,05%, o de vendas internas teve resultado 18,38% melhor e o CAN registrou 

elevação de 31,5%. A utilização da capacidade instalada alcançou 77% em setembro, seis pontos acima do 

registrado em igual mês do ano passado. Os volumes também cresceram no acumulado do terceiro trimestre do 

ano, em relação aos dados do segundo trimestre: o índice de produção foi 24,5% superior, o de vendas internas 

teve desempenho 50,74% melhor e o CAN cresceu 27,1%.  

Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, a atividade interna 

mostra melhoria consistente nos últimos quatro meses, após um período de forte retração, entre abril-maio, 

estimulado pela Covid-19. “Tradicionalmente, para os produtos químicos de uso industrial, que estão na base de 

diversas outras cadeias industriais, os meses de julho a outubro são os melhores do ano, em razão das 

encomendas de Natal e do período de verão, que eleva a procura por descartáveis e outros itens. Neste ano, 

além desse movimento sazonal, há ainda recomposição geral de estoques em diversas cadeias, além de uma 

elevação conjuntural da demanda por químicos não só no Brasil, mas também no mercado internacional”, 

afirma a diretora da Abiquim.  

No acumulado de janeiro a setembro de 2020, sobre igual período do ano anterior, o índice de produção caiu 

3,34% e o de vendas internas teve recuo de 2,89, o CAN teve elevação de 11% de janeiro a setembro, sobre o 

mesmo período de análise do ano passado. Porém o produto nacional perdeu espaço para o importado. De 

janeiro a setembro de 2020, as exportações, em volume, recuaram 12,2% na comparação com igual período do 

ano passado, já as importações, restrita à amostra de produtos deste relatório, cresceram 21,3%. “Existe uma 

clara tendência de níveis ainda mais altos, por conta da melhora da demanda interna”, explica Fátima.  

As importações estão ocupando uma fatia cada vez maior da demanda, alcançando expressivos 46% nos últimos 

12 meses, de outubro de 2019 a setembro de 2020, novo recorde do setor desde o início da análise em 1990. 

Em setembro deste ano, o volume importado da amostra de produtos do RAC subiu expressivos 38,8%, na 

comparação com o mês anterior. 

Quanto ao índice de preços, houve elevação nominal de 17,87% no acumulado dos últimos 12 meses, até 

setembro. No entanto, se deflacionado pelo dólar, os preços médios reais estão 16,3% menores em relação 

àqueles praticados nos 12 meses anteriores, notadamente em decorrência da forte desvalorização do Real, em 

relação ao dólar. Em setembro de 2020, os preços reais praticados no País, excluindo-se a variação cambial, 

estão no mais baixo nível desde janeiro de 2007, exibindo recuo de 17,1% na comparação com dezembro do ano 

passado.  

“O Brasil não é formador de preços em química, mas sim tomador, sendo essa informação relevante para 

entendimento do contexto. O elevado custo Brasil, atrelado aos altos custos com aquisição de matérias-primas, 



como a nafta-petroquímica, o gás natural, a energia e a deficiência logística, acabam impondo um custo ao 

produtor local que nem mesmo a depreciação do Real compensa. Por essas razões, é urgente que as questões 

estruturais sejam atacadas e devidamente solucionadas para que a indústria nacional possa competir de forma 

justa e adequada com suas congêneres no mercado internacional”, explica a diretora da Abiquim.  

 

ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA  

 Inscrições para o 25º ENAIQ já podem ser feitas no hotsite do evento   
 

 

O hotsite do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), que pela primeira vez, devido à pandemia de 

Covid-19, será realizado em formato virtual ao vivo, com transmissão aberta ao público via redes sociais (Vimeo 

e YouTube), já está no ar.  

No hotsite do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ) o internauta pode fazer sua inscrição gratuita 

para receber o link da transmissão do evento.  

As apresentações abordarão a análise do ano de 2020, com a avaliação dos impactos da pandemia no setor e as 

perspectivas para 2021; a avaliação dos cenários com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento e 

a aprovação do Projeto de Lei do Gás Natural pela Câmara dos Deputados, que atualmente está em tramitação 

no Senado Federal. A sustentabilidade e a importância da química no desenvolvimento de soluções sustentáveis 

também serão abordadas no evento. 

Durante o ENAIQ serão anunciados os vencedores do 19º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, que reconhece 

projetos de inovação tecnológica na área química.  

O 25º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química tem o patrocínio das empresas: Ambipar, BASF, Braskem, 

Cabot, Cesari, Clariant, Croda, Deten, Elekeiroz, Evonik, Indorama, Ingevity, Innova, Petrom, Rhodia, Unigel e 

Unipar. As empresas interessadas em patrocinar o evento podem entrar em contato com o assessor de 



marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo e-mail: fernando.tavares@abiquim.org.br.   

Clique aqui para acessar o hotsite do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ).         

 
COMÉRCIO EXTERIOR 

Receita Federal lança consulta pública para  
aperfeiçoamento do regime de Trânsito Aduaneiro  

  
A Receita Federal do Brasil (RFB) abriu Consulta Pública COANA/SUANA/RFB nº 1/2020, que dispõe sobre minuta 

de Portaria que disciplinará a dispensa de etapas do trânsito aduaneiro, nos termos previstos nos incisos XII e XIV, 

do art. 81, da Instrução Normativa nº 248, de 25 de novembro de 2002, com a redação dada pela Instrução 

Normativa nº 1.980, de 30 de setembro de 2020. 

A Abiquim receberá contribuições referentes à consulta pública, até o dia 23 de novembro de 2020, e solicita que 

as propostas sejam enviadas ao e-mail: diego.hrycylo@abiquim.org.br. A Comissão de Assuntos Aduaneiros e de 

Facilitação de Comércio Exterior validará previamente a manifestação setorial a ser enviada ao Governo Federal.  

Clique aqui para informações adicionais sobre a Consulta Pública COANA/SUANA/RFB nº 1/2020.   

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato com o assessor de Assuntos de 

Comércio Exterior da Abiquim, Diego Hrycylo, pelo e-mail: diego.hrycylo@abiquim.org.br ou telefone: 11 2148-

4743.  

 

EPS 

Comissão Setorial de EPS da Abiquim lança site 

 

A Comissão Setorial de EPS da Abiquim lança novo site próprio (http://www.epsbrasil.eco.br/) para apresentar 

informações sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão, a história do EPS (poliestireno expansível), suas 

vantagens em aplicações nas áreas de alimentos, construção civil, embalagens, saúde, entre outras.  

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br
http://www.enaiq.org.br/index.html
mailto:diego.hrycylo@abiquim.org.br
http://siscomex.gov.br/conheca-o-programa/consultas-publicas/
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O novo site ainda traz dados do setor de EPS no Brasil, notícias e vídeos das empresas e de eventos da própria 

Comissão. O internauta também pode solicitar, de forma fácil, orçamentos de acordo com a finalidade do uso do 

produto.  

A preocupação com o meio ambiente tem destaque no site. O EPS é um produto reciclável e reaproveitável e sua 

produção não causa danos à camada de ozônio, pois em seu processo de fabricação não são usados CFC 

(clorofluorcarboneto) e HCFC (hidroclorofluorcarbonos). Além disso, o produto é inerte, inodoro e atóxico e não 

permite a proliferação de fungos e bactérias. No site estão disponíveis informações sobre o processo de reciclagem 

do EPS, os produtos que podem ser fabricados com o EPS reciclado e uma lista de recicladores brasileiros.   

A Comissão Setorial de EPS da Abiquim é formada pelas empresas Brisco do Grupo Oswaldo Cruz Química, Grupo 

Isorecort, Innova, Knauf Isopor, Newpop Indústria Química, Styropek, Termotécnica e Unigel.  

Mais informações sobre a Comissão Setorial de EPS da Abiquim, com a coordenadora-executiva da Comissão e 

Carolina Ponce de Léon, no e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.    

 

EVENTOS  

2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim  
será realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro  

 

A Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim realiza, no dia 12 de novembro, das 9 às 12h30, o 

“2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes”, em formato online.  

A programação do evento terá a “Apresentação das Estatísticas do Setor 2019”, que será feita pela assessora de 

Economia e Estatística da Abiquim, Paula Tanaka. O segundo painel, “Análise de impactos da Covid no mundo e no 

Brasil em alguns segmentos (calçadista, embalagens e moveleiro)” terá a participação da sócia da consultoria Bain 

& Company, Luciana Batista; da superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para 

Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Ilse Guimarães; e do CEO da Arezzo, Alexandre Birman. A moderação será 

feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino.  

O terceiro painel “Economia Circular & Sustentabilidade no Setor de Adesivos” terá o formato de mesa redonda e 

contará com a participação da diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), Luciana 

Pellegrino; da pesquisadora do Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), Leda Coltro; da especialista de 

Toxicologia da 3M, Mariana Penteado Soares; da diretora de Economia Circular e Reciclagem da Braskem, Fabiana 

Quiroga; e do head de Desenvolvimento de Produtos para Packaging & Consumer Goods da Henkel, Carlos Motta. 

A mediação será da gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan; e do vice-coordenador da Comissão 
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Setorial de Colas, Adesivos e Selantes e business manager Coating and Adhesive Resins da Evonik, João Vinícius 

Souza.  

A participação no “2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes” é gratuita.  

Clique aqui para fazer sua inscrição. Em seguida, será encaminhado um e-mail com informações sobre como 

participar do webinar.  

Mais informações com a coordenadora-executiva da Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim e 

assessora de Comissões Setoriais da Associação, Carolina Ponde de Léon, no e-mail: 

carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.   

 

RECURSOS HÍDRICOS  

Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim apresenta 
soluções da química no “Simpósio de Fornecedores da Sabesp”  

 
Reprodução: Sabesp 

 
A coordenadora-executiva e assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de Léon 

 

 

A Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim participou do “Simpósio de Fornecedores 

da Sabesp”, realizado no dia 5 de novembro, em ambiente online, para convidados da Sabesp. A coordenadora-

executiva e assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de Léon, fez a apresentação “Produtos 

Químicos para Saneamento” na sala temática “Materiais e Equipamentos”.  

Carolina apresentou a Comissão Setorial e seu papel como articuladora dos interesses dos fabricantes de produtos 

químicos para saneamento ambiental e tratamento de águas residuárias, industriais e de processos junto ao 

mercado e à sociedade, além dos produtos e soluções oferecidos pela indústria química para o saneamento. A 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w_f6XaH5QPe0_5bZhYr_gg
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indústria química brasileira e os programas Atuação Responsável®, SASSMAQ, Olho Vivo na Estrada e o sistema de 

informações e comunicações para atendimento a emergências, Pró-Química, também foram abordados durante a 

participação da coordenadora-executiva da Comissão. 

Reprodução: Sabesp 

 
O governador de São Paulo João Doria participou da abertura do evento  

 

A sala temática “Materiais e Equipamentos” também teve a participação da superintendente de Suprimentos e 

Contratações da Sabesp, Adriana Manicardi; do líder do Processo de Qualificação e Inspeção da Sabesp, Walter 

Pellizon; do superintendente de Manutenção Estratégica da Sabesp, Nelson de Campos Lima; do gerente de 

Departamento de Tratamento de Água na Metropolitana da Sabesp, André Luis Gois Rodrigues; da CEO da Pieralisi 

Américas e presidente do Sistema Nacional das Indústrias de Equipamentos para Saneamento Básico e Ambiental 

(Sindesam), da Abimaq, Estela Testa; do presidente da Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas 

(ABPE) e vice-presidente Comercial da FGS, Adriano Meirelles Cunha; e do vice-presidente da Associação Brasileira 

de Materiais para Saneamento (Asfamas) para sistemas prediais e diretor comercial da Amanco Wavin, Adriano de 

Freitas Andrade, que debateram temas como o impacto do Novo Marco Legal de Saneamento no setor industrial.  

Mais informações sobre a Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim com a 

coordenadora-executiva da Comissão, Carolina Ponce de Léon, no e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.   

 

LOGÍSTICA  

ANTT reajusta a tabela do frete válida para o segundo semestre  
 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU), no dia 5 de 

novembro, a Portaria nº 399, que reajusta os coeficientes dos pisos mínimos previstos no Anexo II da Resolução nº 

5.867, de 14 de janeiro, que estabelece as regras gerais 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, conhecida como a tabela do frete. 

O reajuste, que já está em vigor, ocorre devido à oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional, que subiu 
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10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos. A nova tabela passa a considerar o preço de R$ 

3,586 por litro, praticado nas bombas dos postos de combustíveis, na semana de 18 a 24 de outubro de 2020, do 

Diesel (S10), segundo média Brasil da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

A ANTT publica em janeiro e julho de cada ano as novas versões da tabela do frete e a agência contratou o Grupo 

de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG), do Departamento de Economia, Administração e 

Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), que realizou um ciclo de três tabelas regulatórias para a definição 

de metodologia para cálculo dos pisos mínimos, sendo a tabela praticada neste semestre a última deste ciclo. 

A Abiquim tem acompanhado as discussões para a elaboração da tabela do frete mínimo para o transporte 

rodoviário de cargas desde o seu início em parceria com os demais setores produtivos em fórum dedicado ao tema 

na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Como os demais setores, a Abiquim contribuiu na última consulta 

pública por meio da Comissão Temática de Logística, mas acredita que o tabelamento de serviços é uma medida 

que vai contra o livre mercado e prejudica o País. 

Clique aqui para acessar a Portaria nº 399 da ANTT. 

Mais informações com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: 

rodrigo.falato@abiquim.org.br.  

 

ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA  

CNI realiza o Encontro Nacional da Indústria 2020, com apoio da Abiquim 
 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza, nos dias 17 e 18 de novembro, o Encontro Nacional da 

Indústria (ENAI) 2020, que terá o tema “Por uma indústria que impulsione o Brasil”.  

O evento será realizado pela primeira vez em formato virtual e reunirá 12 palestrantes e 26 debatedores para 

discutirem assuntos como a urgência da reforma tributária, a importância da inserção internacional e de uma nova 

estratégia de política industrial, sustentabilidade, a busca da eficiência do Estado e a jornada do País rumo à 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-399-de-3-de-novembro-de-2020-286403617
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indústria 4.0. 

A Abiquim é uma das apoiadoras do ENAI e o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participará do painel 

de encerramento “Desafios da Indústria Brasileira para Indústria 4.0”, que também contará com a participação do 

presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Dan 

Ioschpe; do diretor geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Rafael Lucchesi; a moderação 

será feita pelo diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi.  

Clique aqui para visitar o site do ENAI 2020, ver a programação completa e fazer sua inscrição.  

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

CNI lança Estudo sobre o Impacto Econômico dos Investimentos de  
Reúso de Efluentes Tratados de Esgoto para o Setor Industrial  

 

 
 
O Estudo Sobre o Impacto Econômico dos Investimentos de Reúso de Efluentes Tratados de Esgoto para o Setor 

Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), tem o objetivo de avaliar e dimensionar os impactos na 

economia brasileira da viabilização de água de reúso de efluente tratado de esgoto doméstico para fins industriais. 

Segundo o estudo, o Brasil tem hoje capacidade instalada para produzir um metro cúbico de água de reúso por 

segundo e potencial de aumentar esse volume em quase 13 vezes. Para isso, seriam necessários investimentos de 

R$ 1,89 bilhão em infraestruturas, que trariam um incremento na economia de quase R$ 5,9 bilhões, destinados à 

aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos e à construção da infraestrutura. 

Do crescimento econômico de R$ 5,9 bilhões, R$ 3,7 bilhões seriam gerados pelo setor industrial, R$ 2 bilhões em 

serviços e R$ 180 milhões na agropecuária. A geração de emprego seria de quase 96 mil postos de trabalho e R$ 

999,74 milhões em massa salarial, além de R$ 464 milhões em arrecadação de impostos. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/enai/


O estudo identifica ainda que existe um potencial de substituição de importações, sendo que a média de 

importação entre 2004 até 2019 do setor foi de US$ 114 milhões por ano e aumentou cerca de US$ 10 milhões 

(6,4%) no ano de 2019 em relação a 2018. Considerando o potencial de produção de água de reúso há escala 

suficiente para justificar a produção local de alguns itens importados. 

Conforme o estudo da CNI, os principais setores industriais beneficiados com sistemas de reúso de efluente 

tratado de esgoto seriam o petroquímico e o siderúrgico, que contam com complexos de grande porte 

concentrados nos territórios.  

Segundo a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg, o setor industrial tem interesse em 

investir em projetos de reúso de efluente tratado de esgoto para garantir o insumo, principalmente, em tempos de 

escassez hídrica. “Nesse caso, enquanto as águas de boa qualidade seriam priorizadas para usos mais nobres, em 

especial o humano, a indústria poderia manter a produção com a água de reúso”, explica. 

Clique aqui para fazer o download do Estudo Sobre o Impacto Econômico dos Investimentos de Reúso de Efluentes 

Tratados de Esgoto para o Setor Industrial da CNI. 

Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail: 

aline.bressan@abiquim.org.br.  

  

 
 

O Comitê Brasileiro de Química (CB-010) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) foi criado em 1968 e desde 1994 ele está sob jurisprudência da 
Abiquim. O Comitê trabalha no desenvolvimento de normas técnicas que 
garantem o padrão de qualidade dos produtos químicos tendo como foco o 
desempenho e a minimização dos impactos adversos à saúde e ao meio 
ambiente. 

 

 

 

SERVIÇOS 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/10/estudo-sobre-o-impacto-economico-dos-investimentos-de-reuso-de-efluentes-tratados-de-esgoto-para-o-setor-industrial/
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


 

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 

 

 

✓ TN Petróleo – Abiquim representa o Brasil em sessão especial sobre precificação de carbono na AL, 

organizada pela Aniq México 

✓ Revista Paint & Pintura – Executivos debatem sobre as lições do Atuação Responsável no combate à 

Covid-19  

✓ Revista Analytica – Abiquim promove live sobre meio ambiente, saúde e segurança  

✓ B8 Comunicação – Inscreva-se para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Termotécnica conquista com iPack, o Prêmio ABRE de Embalagens na categoria para Soluções para Varejo e e-

Commerce 

Archroma announces 20% price increase for its fluorochemical range  

Alpek signs agreement to acquire NOVA Chemical’s styrenics business  

Evonik amplia portfólio de ingredientes ativos de base biológica para produtos de beleza e cuidados pessoais 

 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://tnpetroleo.com.br/noticia/abiquim-representa-o-brasil-em-sessao-especial-sobre-precificacao-de-carbono-na-al-organizada-pela-aniq-do-mexico/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/abiquim-representa-o-brasil-em-sessao-especial-sobre-precificacao-de-carbono-na-al-organizada-pela-aniq-do-mexico/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7088/executivos-debatem-sobre-as-licoes-do-atuacao-responsavel-no-combate-a-covid-19?categoria=1
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7088/executivos-debatem-sobre-as-licoes-do-atuacao-responsavel-no-combate-a-covid-19?categoria=1
https://revistaanalytica.com.br/abiquim-promove-live-sobre-meio-ambiente-saude-e-seguranca-o-programa-de-atuacao-responsavel-como-referencia-em-boas-praticas-frente-a-covid-19/
https://b8comunicacao.com.br/as-inscricoes-para-o-premio-kurt-politzer-de-tecnologia-podem-ser-feitas-ate-dia-31-de-outubro/
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 10 a 16 de novembro   

11 de novembro  

09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação 

14h00 – Comissão Setorial de Produtos Renováveis  

12 de novembro  

09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

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

 

 
 Expediente 
 ABIQUIM INFORMA – É livre a transcrição, desde que citada a fonte. 
 Edição: Ricardo Ueno E-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 

 
 

Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br 
ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial). 

 

 

 

 

 

 

 

https://abiquim.org.br/cursos
mailto:abiquiminforma@abiquim.org.br

