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SUPORTE AOS ASSOCIADOS

Abiquim realiza acompanhamento de medidas aduaneiras
e trabalha na gestão técnica junto às autoridades
A Abiquim tem trabalhado para dar o suporte necessário para que seus associados mantenham a
operação das plantas industriais, durante o período da pandemia de Covid-19. A área de
Comércio Exterior da Associação iniciou em 27 de março o envio aos associados do Radar
Operacional, planilha com o monitoramento dos principais atos normativos operacionais e
aduaneiros publicados durante a semana, bem como das normas que geram efeitos em toda a
jurisdição nacional...(Leia aqui a matéria completa)

MEIO AMBIENTE E SUSNTENTABILIDADE

Ibama apresenta diretrizes temporárias para o cumprimento das
obrigações ambientais para casos de licenciamento ambiental federal
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o
Comunicado Nº 7337671/2020, de 2 de abril de 2020, em que apresenta as diretrizes temporárias
relacionadas ao cumprimento das obrigações legais, pelas empresas, referentes às medidas de
tratamento e compensação dos impactos ambientais provocados pelas atividades e
empreendimentos licenciados pelo Ibama...(Leia aqui a matéria completa)

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Conselho Estadual de Recursos Hídricos recomenda a prorrogação dos
prazos das cobranças pelo uso da água no Estado de São Paulo
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) do Estado de São Paulo publicou no Diário
Oficial de São Paulo, do dia 2 de abril, a Deliberação CRH “Ad Referendum” 235, que recomenda a
prorrogação dos prazos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São
Paulo, devido a situação de pandemia de Covid-19...(Leia aqui a matéria completa)

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Prorrogado prazo para entrega do relatório do Protocolo de Montreal
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prorrogou
para 29 de junho de 2020 o prazo de entrega do relatório do Protocolo de Montreal referente a
2020, ano-base 2019. A medida é explicada no Comunicado Nº 7307782/2020 e visa atenuar
eventuais obstáculos impostos pela pandemia de Covid-19...(Leia aqui a matéria completa)

LOGÍSTICA

Cadastro do Código Identificador da Operação de Transporte por
Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete é prorrogado
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a Portaria nº 102, de 30 de março,
que suspende a vigência da Portaria SUROC nº 19, que definia 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)...(Leia aqui a matéria completa)

AÇÕES DA INDÚSTRIA

Pacto Global reúne sugestões e ações das empresas no enfrentamento à
pandemia da Covid-19
A Rede Brasil do Pacto Global realiza a iniciativa Pacto contra a Covid-19, página que reúne
sugestões para enfrentar a atual crise, cases de ações empresariais e informações úteis para o
enfrentamento da pandemia. A página ainda contém depoimentos de CEOs sobre a atuação das
empresas em meio à crise atual; o Covid radar, plataforma que mapeia o avanço da doença no
Brasil...(Leia aqui a matéria completa)

AÇÕES DA INDÚSTRIA

Sistema FIESP lança portal com acompanhamento de alterações nas
obrigações ambientais, econômicas e jurídicas, considerando os
impactos do coronavírus
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (CIESP), o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e o Instituto Roberto Simonsen (IRS) lançaram o portal Indústria x Coronavírus,
que reúne informações como as alterações nas obrigações ambientais, econômicas e jurídicas com
o objetivo de minimizar os efeitos ao setor produtivo...(Leia aqui a matéria completa)

Entre as propostas do setor para impulsionar a diversificação da indústria química está o
incentivo à formação de clusters e polos de competitividade em químicos renováveis,
considerando a possibilidade de formação de parcerias público-privadas para financiamento de
infraestrutura compartilhada e a construção de planta piloto multipropósito.
*Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”

Confira aqui o que saiu na imprensa sobre a Abiquim

A Abiquim possui uma ampla programação de cursos de
atualização para profissionais da área química.
Saiba mais aqui

As empresas associadas da Abiquim podem enviar seus Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui
Abiquim que ocorrerão nesta semana
os releases das empresas associadas da Abiquim

Fique por dentro das notícias, cursos e eventos realizados pela Abiquim. Acesse:

www.abiquim.org.br
Entre em contato com a assessoria de marketing da Abiquim para inserir o logotipo da sua empresa no Abiquim Informa:
fernando.tavares@abiquim.org.br
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