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 A Abiquim, a Firjan e o Siquirj mais 
uma vez juntam esforços para defender a 
nossa indústria de conceitos distorcidos do 
que seja competitividade e liberalidade 
econômica, defendendo a legitimidade das 
ações antidumping, quando fundamentadas.
 A prática do dumping (inundar o 
mercado de um determinado produto, em 
tradução livre) é a comercialização de 
produtos estrangeiros a preços inferiores aos 
seus respectivos custos de produção, para 
eliminar a concorrência interna – fechando as 
fábricas nacionais - e ao mesmo tempo, 
ampliar a fatia de mercado dos produtos 
estrangeiros, que, em seguida, sobem de 
preço na ausência de concorrentes.
 A OMC considera esta, uma prática 
desleal que causa danos estruturais e 
definitivos à indústria dos países atacados, 
levando a perda de postos de trabalhos e 
redução na distribuição da renda, além de 
queda na arrecadação de impostos o 
prejuízos social e econômico para um país.
 No Brasil cabe a Camex a função de 
fixar medidas antidumping, sempre que 
estudos técnicos confirmarem danos à 
indústria doméstica. Entretanto, desde o 
início de 2019, a Camex passou a suspender 
ou reduzi r  a  apl icação de medidas 
antidumping em vigor, alegando quebra da 
concorrência. Como se atribuir direito de 
concorrência a um produtor desleal?  
 Há de se garantir uma concorrência 
justa entre os diversos agentes que atuam no 
mercado nacional, mas isto é muito diferente 
de permitir que importações desleais entrem,  
livre de quaisquer medidas corretivas.
 Para pacificar a questão, o PDL nº 
575/20, que barra os atos da Camex e 
demais órgãos do Ministério da Economia, 
que, exorbitando às suas atribuições, 
suspenderam medidas de proteção ao 
produtor nacional. Em breve este PDL será 
objeto de audiência pública.
 Assim, é muito importante que a 
carta da  Abiquim, assinada pelo Presidente 
da Firjan e endossada pelo Dr. Isaac Plachta 
– Presidente do Siquirj seja compartilhada 
com o maior número de parlamentares e 
lideranças sociais.

O Governo tem o dever de apoiar 
medidas antidumping
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Incerteza da economia recua 3 pontos em julho, diz FGV

 O Indicador de Incerteza da Economia brasileira, calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), recuou 3 pontos de junho para julho deste ano. Com isso, o 
indicador chegou a 119,3 pontos, retornando ao nível de maio de 2021.
 Os dois componentes do índice apresentaram queda. O componente de 
Mídia, baseado na frequência de notícias com menção à incerteza na imprensa, 
recuou 2,8 pontos, para 118,9 pontos.
 O componente de Expectativas, que mede a previsão de analistas 
econômicos para os 12 meses seguintes, recuou pela quarta vez consecutiva. A 
queda foi de 2,5 pontos e levou a expectativa para 113,2 pontos, menor nível desde 
janeiro de 2020 (112,5).
 “A melhora dos números da pandemia no Brasil e a recuperação gradual da 
atividade econômica motivaram a redução do nível de incerteza no mês”, disse a 
economista da FGV Anna Carolina Gouveia. “Para um recuo mais expressivo das 
incertezas neste segundo semestre de 2021, é preciso que os fatores que motivaram 
a queda do indicador em julho continuem melhorando de forma sustentável nos 
próximos meses”. 

Fonte: Agência Brasil

 Institucionalização de documento de transporte 
eletrônico obrigatório é aprovada na Câmara dos Deputados

 Tema de extrema relevância e que vem sendo monitorado ativamente pela 
Comissão de Logística da Abiquim, a institucionalização do documento eletrônico de 
transporte foi aprovada pela Câmara dos Deputados por meio da Medida Provisória 
1051/2021 (DT-e), na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 16/2021.
 Conforme Exposição de Motivos EMI nº 00016/2021 MINFRA ME MJSP 
MME que acompanha a Mensagem de Encaminhamento nº 208 de 18 de maio de 
2021, “a instituição do DT-e tem por objetivo estabelecer documento eletrônico 
obrigatório que consolidará o conjunto de documentos físicos necessários ou 
exigidos para as operações realizadas por qualquer modo de transporte, seja 
rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo ou dutoviário, visando desburocratizar, 
simplificar, reduzir custos, harmonizar, modernizar e ampliar a qualidade e a 
segurança dos transportes no País e das prestações de serviços de transporte de 
cargas”.
 Na prática, significa por exemplo, reunir num único documento:
 dados e informações cadastrais, contratuais, logísticas, registrais, sanitárias, de 
segurança, ambientais e comerciais;
   informações de pagamento, inclusive o valor do frete e dos seguros contratados;
  dados decorrentes de outras obrigações administrativas relacionadas às 
operações de transporte.
 O projeto de Lei da Conversão (PLV) 16/2021, que agora segue para 
apreciação do Senado, está alinhado à filosofia da Abiquim, que não só preza pela 
desburocratização, sobretudo nos processos logísticos brasileiros - garantindo dessa 
forma, mais eficiência, qualidade nos dados e redução de custos operacionais das 
operações de transporte – como apoia iniciativas que vislumbrem o futuro almejado 
do supply chain da Indústria Química Nacional.

Fonte: Abiquim

Câmara dos Deputados aprova PLV que desburocratiza o transporte



Comissão de Recursos Humanos do Siquirj aborda um tema 
pertinente na Pandemia: Saúde Emocional

 No último dia 8 de julho, a Comissão de Recursos Humanos do Siquirj 
recebeu, em mais uma de suas reuniões regulares, a psicóloga Flávia Tavares da 
It’sSeg, apresentando o tema: «Saúde e Equilíbrio Emocional».
 Durante a exposição, a palestrante trouxe aos participantes uma visão da 
Psicologia Positiva sobre o assunto, abordando as três facetas que constituem o 
indivíduo: seu lado primitivo ou «cérebro reptiliano», responsável pelo 
comportamento instintivo, o sistema límbico, que trata das emoções e o 
neurocórtex, responsável pela tomada de decisões racionais, ressaltando a 
importância de encontrar um equilíbrio entre estes três lados para a manutenção 
da saúde emocional.
  A psicóloga também destacou a importância de não buscar em si, apenas 
os pontos negativos que necessitem de uma melhora, mas também exaltar as 
competências positivas de cada indivíduo, sobretudo no ambiente de trabalho. 
Afirma também que é indispensável o comprometimento mútuo entre 
colaboradores e empresa na busca pelo bem-estar. Da parte do trabalhador deve 
haver o compromisso de buscar um indispensável equilíbrio emocional, enquanto 
a companhia deve se comprometer a gerar intervenções positivas dentre seus 
colaboradores, reverberando este sentimento de bem-estar.
 As reuniões da Comissão de Recursos Humanos do Siquirj ocorrem em 
frequência bimestral, nas segundas quintas-feiras do mês. Os interessados em 
participar do grupo podem demonstrar interesse através do nosso e-mail: 
siquirj@siquirj.com.br. Lembramos, é claro, que o grupo é destinado apenas aos 
colaboradores que fazem parte da área de Recursos Humanos das empresas 
associadas. Contudo, em algumas ocasiões, as Comissões Técnicas podem vir a 
realizar eventos abertos a todos os quadros sociais, quando divulgaremos 
amplamente estes encontros.. 

Siquirj realiza evento online com o economista e ex-Secretário 
de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês

 No último dia 22 de julho, o Siquirj recebeu o economista e ex-Secretário 
da Fazenda do estado do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês, trazendo aos 
participantes o tema: «Panorama do  Atual Cenário Econômico Nacional e do 
Estado do Rio de Janeiro» em um evento gratuito e aberto ao público, realizado por 
meio de videoconferência. Na ocasião, prestigiada pela participação de nosso 
Presidente, Isaac Plachta, Mercês traçou um parecer sobre os rumos da economia 
nos últimos anos e também o que esperar do cenário para o futuro a curto prazo, 
tanto em âmbito nacional, como Estadual, este baseado na sua experiência 
recente como Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
 Guilherme Mercês possui um histórico de afinidade com o Siquirj, tendo 
participado em muitos eventos do Sindicato nos últimos anos. Aproximação esta 
que certamente se repetirá no futuro. Caso possua interesse em participar dos 
próximos eventos do Siquirj, se cadastre em nossa Newsletter, recebendo 
informações pertinentes do Setor, bem como oportunidades de cursos de 
qualificação setorial e até mesmo a divulgação de Eventos.
 Para se inscrever em nossa Newsletter, preencha o formulário em: 
https://siquirj.com.br/newsletter/.
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Siquirj

Diretoria - 2020/2024

Assinada a Convenção Coletiva 
com o Traquimfar

 O Siquirj firmou, neste mês de 
julho, a Convenção Coletiva de Trabalho 
para o período 2020-2022 com o 
Traquimfar - Sindicato Profissional que 
representa a Classe dos Químicos nos 
Municípios do Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias, Nilópolis e São João de Meriti.
 A assinatura desta CCT 2020-
2022, produto de uma minuciosa atenção 
p o r  p a r t e  d o  S i q u i r j  d u r a n t e  a s 
negociações, é mais uma das muitas 
ações do Sindicato em defesa da indústria 
química fluminense.
 Para encontrar esta CCT e 
antigas Convenções firmadas, acesse: 
h t tps: / /s iqu i r j .com.br /convencoes-
coletivas-de-trabalho/

Diretoria 
Isaac Plachta (Presidente)

Carlos Roberto da Silva (Vice-presidente)
Nicolau Pires Lages (Secretário)

Paul Antoine Maron Gédéon (Tesoureiro)
Suplentes

Wagner Luiz Rodrigues de Sá
Nélio Augusto Manhães Rodrigues

Roberto Pinho Dias Garcia
Conselho Fiscal

Efetivos
Ciro Alves

Paulo Hugo Silva Ramos Junior
Angelo José Brazil Ferreira

Suplentes
Alexandre Fagundes de Mattos

Larissa Arias
Jorge Luiz Cruz Monteiro

Delegados Representantes junto à Firjan
Efetivos

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira 
Carlos Mariani Bittencourt

Suplentes
Isaac Plachta

Roberto Pinho Dias Garcia
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