
 
 
 

NOTA DO SIQUIRJ CONTRA O FIM DO REIQ 
 

A importância da indústria química nacional 
para estabilidade industrial do país  

 
O segmento industrial químico foi surpreendido com a Medida Provisória n° 1.034/21 
extinguindo o Regime Especial da Indústria Química (REIQ). O Siquirj, como 

representante do segmento industrial químico do estado do Rio de Janeiro, repudia 
veementemente a referida Medida Provisória, pois o setor químico é altamente 
estratégico para a indústria nacional e foi considerado atividade essencial pelo Decreto 

nº 10.329, de 28 de abril de 2020.  
 

O setor industrial químico está diretamente ligado a produtos de importância prioritária 
no combate ao Covid-19, desde produtos de limpeza, passando por gases medicinais e 
até mesmo envolvendo a produção de máscaras de polipropileno, além de muitos outros 

insumos, como seringas, que seriam diretamente impactados pelo fim do Regime 
Especial, com um aumento significativo dos preços de todos esses produtos 

indispensáveis. 
 
Agir sem considerar todas essas questões é condenar o Brasil a uma 

estagnação do setor industrial, com a fuga de investimentos da cadeia 
produtiva da indústria petroquímica brasileira, afetando, em consequência, 

diversas outras atividades industriais. 
 
As matérias-primas petroquímicas básicas são utilizadas de maneira direta e indireta nos 

mais diferentes setores da economia, seja na saúde, no agronegócio ou até mesmo na 
fabricação de produtos simples do dia-a-dia, como embalagens, rótulos, calçados e etc. 
Com o fim do REIQ, haverá uma elevação geral de preços que impactará em diferentes 

frentes a população, já envolvida numa crise econômica causada pela Pandemia. 
 

A indústria química já opera com um baixo nível de utilização da capacidade instalada, 
que foi de apenas 72% em 2020, os produtos importados representam 46% do mercado 
nacional e a situação certamente será fortemente agravada, resultando numa perda 

massiva de empregos. 
  

Portanto, cabe aos representantes da sociedade no Poder Legislativo, representados 
pelos Deputados Federais e Senadores, obstruírem esta inconcebível Medida Provisória, 
que trará nefastas consequências à produção industrial química brasileira. 

 
Rio de Janeiro, 5 de março de 2021. 
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