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Extensão da quarentena aos colaboradores da Abiquim 
 

O GT Crise da Abiquim Coronavírus reuniu-se no dia 30 de março para avaliar a necessidade de 
extensão do prazo da adoção do trabalho remoto pelos colaboradores e terceirizados da Abiquim. 
Seguindo as recomendações das autoridades governamentais, a modalidade de trabalho remoto 
será estendida até o dia 10 de abril, com retorno previsto dos colaboradores e terceirizados no 
dia 13 de abril de 2020...(Leia aqui a matéria completa) 

  

    

 

 

 

 

  

 

     

Apoio da Abiquim aos seus associados  
 

A Abiquim vem adotando uma série de medidas para ajudar a evitar e a combater a proliferação da 
Covid-19. Seguindo orientação dos órgãos de saúde, a Associação adotou o trabalho remoto, 
tentando manter a qualidade e o ritmo de trabalho que sempre ditou nosso compromisso com os 
associados...(Leia aqui a matéria completa) 
   

 

          

     

Iniciativa + Manutenção de Respiradores oferece 25 pontos  
no País para conserto de respiradores mecânicos 
 

A Rede SENAI de Inovação em conjunto com ArcerlorMittal, Fiat Chrysler Automóveis (FCA), Ford, 
General Motors, Honda, Jaguar Land Rover, Renault, Scania, Toyota e Vale, uniram forças para 
criar a “Iniciativa + Manutenção de Respiradores”, que oferece 25 pontos de manutenção de 
respiradores mecânicos...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

          
 

     
Ibama prorroga prazo para entrega do Relatório Anual de Atividades  
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8681
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8680
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8679


 

Considerando a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
publicou no Diário Oficial da União (DOU) do dia 26 de março, a Instrução Normativa nº 12, que 
prorroga até 29 de junho de 2020 o prazo regular para entrega do Relatório Anual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP) de 2020, ano-base 
2019...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

Anvisa aprova 17 testes para detecção do coronavírus 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já aprovou 17 testes para detecção do 
coronavírus desde o dia 19 de março. Para viabilizar a rápida aprovação desses testes, a Agência 
tem adotado a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 348, de 17 de março de 2020, que 
determina critérios e procedimentos extraordinários e temporários...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

ABNT disponibiliza de forma gratuita normas técnicas para ajudar a 
prevenir o contágio pelo coronavírus 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) decidiu disponibilizar, de forma gratuita e 
irrestrita, as sete normas citadas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 356, publicada pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitário (Anvisa) no dia 23 de março...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

      
 

     

Ministério da Economia publica ofício com exigências de segurança e 
saúde no trabalho 
 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, publicou no dia 27 de março, o Ofício 
Circular SEI nº 1088/2020/ME, que trata sobre as exigências de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) em razão da pandemia da Covid-19...(Leia aqui a matéria completa) 

  

       

     

Ministério da Infraestrutura disponibiliza questionário para estudar  
a vulnerabilidade dos caminhoneiros ao coronavírus 
 

O Ministério da Infraestrutura disponibiliza um questionário no aplicativo InfraBR Caminhoneiro. O 
levantamento tem o objetivo de traçar um perfil dos caminhoneiros e abordar desde a 
vulnerabilidade do condutor em relação ao Covid-19...(Leia aqui a matéria completa) 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8678
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8677
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8676
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8676
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8675
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8674


        

     

 

  

RAC – Produção e vendas da indústria 

química crescem no 1º bimestre de 2020 
 

No primeiro bimestre de 2020 os principais índices de volume 
dos produtos químicos de uso industrial cresceram em relação 
ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da 
Abiquim. A produção cresceu 0,7% e as vendas internas 
1,47%, nos dois primeiros meses do ano...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

 

    

   

    

 

 

 

 

  

  

Entre as propostas do setor para impulsionar a diversificação da indústria química estão o 
fomento à criação de polos produtivos, de forma a aproveitar a sinergia entre a localização das 
novas plantas do setor e a disponibilidade de seus insumos.  
 
*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 

releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui 
os releases das empresas associadas da Abiquim 

 
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da 

Abiquim que ocorrerão nesta semana 

 

 

    

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

  www.abiquim.org.br  

 

  

 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8671
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8671
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8672
https://www.abiquim.org.br/cursos
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8673
http://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 

  

 

  

Expediente 
ABIQUIM INFORMA - é livre a transcrição, desde que citada a fonte.  
Edição: Camila Matos, Marco Gomes e 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). 
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