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EVENTO

Sustentabilidade será o tema central do Seminário
Abiquim de Tecnologia e Inovação 2021
Em sua 6ª Edição, o Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação 2021 terá ‘Sustentabilidade’ como tema central,
destacando como a inovação e a química contribuem não só para a sustentabilidade de suas próprias atividades
produtivas, mas também para outros setores e a sociedade como um todo.
O evento ocorrerá às quintas-feiras de outubro (dias 7, 14, 21 e 28), sempre das 09h às 11h.
Durante os quatro dias do evento serão abordados relevantes temas como Mudanças Climáticas, Economia
Circular e as contribuições da indústria química para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento
também abordará as inovações e tendências tecnológicas que impulsionam o desenvolvimento sustentável da
indústria química e as estratégias organizacionais do setor rumo a uma economia de baixo carbono.
Mais informações sobre as inscrições serão enviadas em breve. Reserve sua agenda!
Informações sobre pacotes de patrocínio podem ser solicitadas pelo e-mail para comunicacao@abiquim.org.br

ENCONTRO

Abiquim recebe diretoria do Ministério do Meio Ambiente
em reunião da Comissão de Resinas Termoplásticas
No dia 09 de agosto, um dos destaques da reunião da Coplast, Comissão de Resinas Termoplásticas da Abiquim,
foi a participação da equipe da Secretaria da Qualidade de Gestão Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.

No encontro, a diretora de Gestão Ambiental Territorial, Ana Paula Ramos de Almeida e Silva, e a diretora de
Gestão de Qualidade do Ar e das Águas, Edisiene de Souza Correia, compartilharam resultados atuais e as
próximas ações do Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar.
Até agora, foram cerca de 400 toneladas de resíduos coletadas em 200 ações de limpeza envolvendo mais de 40
mil participantes, e cobrindo mais de 100 municípios nos 17 estados costeiros.
No Painel Qualidade Ambiental Costeira (clique aqui), é possível checar por região, estado ou
município, indicadores do quanto foi coletado, especificando, entre outros itens os recicláveis recuperados e os
plásticos recuperados.
Para acessar o plano de ação em detalhes, clique aqui
Informações adicionais podem ser obtidas com a Assessora de Comissões Setoriais da Abiquim, pelo e-mail:
carolina.poncedeleon@abiquim.org.br

CONSULTA PÚBLICA

ANTAQ consulta sociedade para elaborar Agenda Regulatória para o triênio 2022-2024
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou em janeiro no Diário Oficial da União (DOU) o
Aviso de Audiência Pública ANTAQ nº 1/2021, que visa obter contribuições, subsídios e sugestões para a
elaboração da Agenda Regulatória da ANTAQ para o triênio 2022/2024.
Segundo a ANTAQ, é possível ainda enviar contribuições propondo alterações nos temas preliminares e/ou propor
novos assuntos para a Agenda Regulatória. Esta agenda é um importante instrumento de transparência e
planejamento das ações da Agência, que indica ao setor regulado e à sociedade em geral os temas prioritários
que serão desenvolvidos no ciclo de referência.
Para facilitar a análise, clique aqui para acessar a Lista de Temas Preliminares da Agenda Regulatória da ANTAQ
para o triênio 2022 a 2024.
Os associados interessados em encaminhar contribuições devem entrar em contato com Diego Hrycylo, assessor
de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, para obterem o formulário e orientações para a resposta.
O prazo final dado pela ANTAQ é até o dia 18 de agosto de 2021.
Esclarecimentos adicionais também podem ser obtidos com Diego Hrycylo, pelo e-mail:
diego.hrycylo@abiquim.org.br

MP 1051

Obrigatoriedade de Documento de Transporte eletrônico (DT-e)
é prorrogada para final de setembro

No dia 02 de agosto, o Senado Federal recebeu o texto aprovado pela Câmara dos Deputados da Medida
Provisória 1051/2021 (DT-e), na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 16/2021, que estabelece a
institucionalização de documento de transporte eletrônico obrigatório.
A próxima etapa prevê a designação do relator no Senado, destacando ainda a prorrogação do prazo para
deliberação da Medida Provisória por 60 dias. Ou seja, a data final de sua vigência foi ampliada para o dia 28 de
setembro.
O projeto, iniciativa do programa Gigantes do Asfalto e amplamente monitorado pela Comissão de Logística da
Abiquim, tem como principais medidas de conversão:
. Previsão de estabelecimento de prazo para a extinção de documentos físicos [impressos em papel] para as
operações de transporte de cargas - serão gradualmente substituídos por digitais/eletrônicos;
. Alteração e ampliação do rol de critérios para dispensa do DT-e;
. Restrição às hipóteses de titularidade da conta em que o transportador autônomo de cargas (TAC) receberá os
pagamentos de fretes;
. Previsão de anistia das multas relativas ao piso mínimo aplicadas até 31/05/21;
. Constituição de multa pelo não pagamento do vale-pedágio;
. Crédito presumido de Cofins para transportadores; e
. Inclusão do Canal Verde na operação do DT-e: iniciativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
que conta com 77 pontos de leitura de passagens dos caminhões, via OCR, onde é feita a fiscalização dos veículos.
Para ter acesso à MP 1051, clique aqui
Clique aqui para ter acesso à integra do Projeto de Lei 16/2021.
Mais informações podem ser
rodrigo.falato@abiquim.org.br
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EVENTO

Evento da Abiquim discute os desafios da comunicação
com colaboradores durante a pandemia
A Comissão de Imagem e Comunicação da Abiquim promoveu, no dia 11 de agosto, o evento “Comunicação
Interna e Engajamento de Stakeholders Durante e Pós-Pandemia”. Para compartilhar experiências e cases que
envolvem este tema, o encontro contou com a presença da consultora de relacionamento da Great Place to
Work, Claudia Coragem, e da diretora geral da Jeffrey Group, Patricia Ávila.
Saúde mental nas organizações, diversidade e tendências que vão guiar as novas relações nas empresas, bem
como seus respectivos gestores e colaboradores, foram alguns dos assuntos tratados nos painéis.
O evento online, gratuito e dirigido a todos os profissionais de Comunicação e Recursos Humanos, contou com
cerca de 100 participantes. Além de gerar grande identificação com o público - que tem experimentado novos

modelos de trabalho com a pandemia – o encontro trouxe várias contribuições no sentido de transformar os
mais recentes desafios do universo corporativo em novos aprendizados.
Outros detalhes sobre o evento podem ser obtidos pelo e-mail comunicacao@abiquim.org.br

IMPORTAÇÃO

Exército Brasileiro anuncia mudanças para cumprimento de exigências de
Licenciamentos de Importação

A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército Brasileiro (EB) publicou uma nota no site
da instituição, registrando que a partir do dia 01 de setembro de 2021, o link existente na sua página eletrônica
para a planilha do GoogleDocs - utilizada para o cumprimento de exigências de licenciamentos de importação - ,
será desativado.
Sendo assim, a partir da data mencionada, quaisquer alterações a serem realizadas pelo importador sobre uma
Licença de Importação (LI) já analisada, demandarão o registro de uma LI Substitutiva, devendo esta descrever as
alterações no campo destinado a "informações complementares".
Clique aqui para acessar a nota.
Mais informações ou esclarecimentos podem ser obtidos com a Abiquim pelos e-mails: eder.silva@abiquim.org.br
e/ou diego.hrycylo@abiquim.org.br

CONSULTA NACIONAL

Associação Brasileira de Normas Técnicas convida sociedade para projeto de passivo
ambiental em solo e água subterrânea
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) abriu consulta nacional do Projeto de Revisão ABNT NBR
15515-1 (Parte 1) que trata do passivo ambiental em solo e água subterrânea (ABNT/CEE-068).
A etapa inicial consiste numa avaliação preliminar, a qual identifica a possível existência de contaminação na
área. Havendo indícios na avaliação preliminar, realiza-se a etapa de investigação confirmatória para verificar a
necessidade de realizar a etapa de investigação detalhada e, quando necessário, a avaliação de risco à saúde
humana. No caso de já evidenciada a contaminação na etapa inicial, direciona-se para a etapa de investigação
detalhada. A realização de avaliação preliminar é pré-requisito para a realização das etapas subsequentes da
avaliação de passivo ambiental.

Qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, pode se manifestar até o dia 30 de agosto, sem qualquer ônus, a
fim de recomendar à Comissão de Estudo autora, uma das três alternativas, a seguir:
. aprovação do texto como apresentado;
. aprovação do texto com sugestões;
. ou sua não aprovação, devendo, para tal, apresentar as objeções técnicas que justifiquem a manifestação.
Para acessar o Projeto, basta clicar aqui e seguir as instruções abaixo:
• No menu, clicar na opção “PESQUISAR POR COMITÊ”;
• Na lista que aparecerá, clicar na opção “ABNT/CEE-068”;
• Por fim, basta digitar o próprio e-mail e senha. Para cadastros novos, digitar e-mail em
“FAZER SEU CADASTRO NA ABNT” para ter a opção de visualizar o projeto e emitir sua posição.
Informações adicionais podem ser obtidas com Aline Bressan, gerente da Comissão de Sustentabilidade, Meio
Ambiente e Inovação da Abiquim, pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br

MEIO AMBIENTE

Ibama lança pesquisa de opinião por maior eficiência
na gestão do meio ambiente
No dia 03 de agosto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou
pesquisa de opinião sobre o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais (RAPP).
O questionário ficará disponível até o dia 28 de agosto e é destinado exclusivamente para microempreendedores
individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas físicas que exerçam atividade potencialmente
poluidora e que utilizem recursos naturais relacionados na lista do Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/1981 (clique
aqui)
O projeto de modernização do RAPP tem como meta tornar o preenchimento e a entrega do Relatório mais
simples no sentido de aprimorar a coleta de dados e a melhoria da experiência dos usuários.
Com o objetivo de subsidiar procedimentos de controle e fiscalização ambiental, além de ações de gestão voltadas
ao meio ambiente, as informações coletadas através do RAPP são utilizadas pelas áreas gestoras como base de
dados consultiva para algumas de suas ações. Por exemplo: se uma empresa fez transporte de produtos perigosos,
ela precisa informar no Relatório quais produtos foram transportados. Com isso, a fiscalização pode verificar se o
produto declarado é, de fato, o que ela transporta.
Outro uso é a alimentação do Painel da Geração de Resíduos no Brasil. Sabendo da movimentação de compra,
transporte e destinação dos materiais, há como delimitar sua localização. Dessa maneira, o painel permite a busca
de informações por unidade geográfica, atividade produtiva, tipo de resíduo gerado, pelo CNPJ das empresas
declarantes, entre outros. A elaboração de inventários estaduais de emissão de gases de efeito estufa também é
baseada em dados constantes no RAPP.
Para acessar o questionário, clique aqui.
Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos com Aline Bressan, gerente da Comissão de
Sustentabilidade, Meio Ambiente e Inovação da Abiquim, pelo email: aline.bressan@abiquim.org.br

EVENTO

Plástico Brasil Xperience acontece em setembro

Entre os dias 14 e 16 de setembro, acontecerá a Plástico Brasil Xperience, um encontro 100% online e gratuito,
que trará palestras, entrevistas, cases de sucesso e webinars com especialistas do mercado do plástico.
O evento contará ainda com uma vitrine de produtos e serviços endereçados a todos os profissionais que
compõem a cadeia de transformação do plástico, possibilitando conexão e interação direta entre fornecedores e
compradores.
Já em 2023, entre os dias 27 e 31 de março, será realizada no Pavilhão São Paulo Expo, a Feira Plástico Brasil, que
combinará, de forma inédita, a edição física com ações digitais pontuais. O evento é uma realização da ABIQUIM
e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).
Marque em sua agenda essas duas datas importantes:
. Plástico Brasil Xperience de 14 a 16 de setembro de 2021, 100% digital;
. Feira Plástico Brasil de 27 a 31 de março de 2023, no Pavilhão São Paulo Expo.
Para mais informações, acesse www.plasticobrasil.com.br

A Abiquim é a entidade responsável pela emissão de atestados de
exclusividade e atestados de produção (ou não) local para o segmento de
produtos químicos de uso industrial. Esses documentos são solicitados por
órgãos públicos a empresas interessadas em participar de licitações públicas e
em processos de importação de produtos controlados.
O atestado de produção local é utilizado para a comprovação da existência ou
não de fabricantes nacionais de um determinado produto e o atestado de
exclusividade para comprovar que há apenas um fabricante no País.
Para saber mais, clique aqui
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Globalken – Abiquim: Consumo aparente nacional cresce 7,3% em junho ante maio
AE News – Abiquim: Déficit na balança comercial chega a US$ 1,6 bilhões no semestre
Estadão - Broadcast: Compass avança no mercado com Yara, mas diz estar longe de dominar gás
Agência iNFRA – Proposta de redução de consumo de energia pode restringir adesão apenas às indústrias químicas

Household & Cosméticos -Demanda por químicos cresce 13,8% no semestre
Almaco – Demanda por químicos cresce 13,8% no semestre, impulsionando a produção e as vendas dos
produtores locais
Estadão (Broadcast) – Compass avança no mercado com Yara, mas diz estar longe de dominar gás
Estadão Economia – Compass avança no mercado com Yara, mas diz estar longe de dominar gás
AgroNews - Brazil maintains agrochemical import volume, but value drops in the first half of 2021
Estadão – Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Tribuna do Norte - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
GP1 - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia
IstoÉ – Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e impulsiona setor elétrico
Terra - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Correio Braziliense - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia
TNOnline - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Bol - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Jornal de Brasília - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
IstoÉ Dinheiro - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Bem Paraná – Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Zero Hora - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
IstoÉ – Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e impulsiona setor elétrico
Estado de Minas - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
O Dia - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
O Especialista - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
JI - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Rádio Pampa - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
Jornal de Piracicaba - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico
O Povo - Consumo de energia supera patamar pré-pandemia e pressiona setor elétrico

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Ambipar adquire Professional Emergency Resource Services nos Estados Unidos

Covestro apresenta forte segundo trimestre
Crescimento do e-commerce no Brasil amplia demanda por embalagens
Dermo Week – O evento digital da BASF
Eastman anuncia linhas de produtos comerciais de aditivos para pneus
Evonik amplia oferta de serviços NIR para matérias-primas e rações para nutrição animal
Evonik Drop Biossurfactantes: solução ecologicamente correta para produtos de limpeza
Evonik reforça sua presença na Colômbia
Evonik registra forte crescimento no primeiro semestre do ano e eleva perspectivas para 2021
Projeto social Alquimia Jovem, da Rhodia, inicia temporada de cursos digitais do segundo semestre de 2021
Rhodia faz parceria com Compass e entra no mercado livre de gás natural

Reuniões de Comissões
18 de Agosto
9h – Conjunta parceiros e logística
10h – Gestão do Atuação Responsável
14h – Subcomissão de Plasticultura
19 de Agosto
09h - Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT)
09h30 – Setorial de Gases Medicinais
14h – Saneamento e Tratamento de Água
20 de Agosto
10h – Relações Governamentais
23 de Agosto
14h – Desenvolvimento Sustentável

*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:Camila Matos 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).

