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LIVE ABIQUIM   

 Executivos debatem sobre as lições do Atuação Responsável® no combate à Covid-19 
 

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 
 

 

A Abiquim realizou a live “As lições do Atuação Responsável® no enfrentamento à Covid-19”, dentro da 

programação de lives “Química em Pauta”. O debate, realizado no dia 23 de outubro, teve a participação do 

diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem e vice-coordenador do Comitê para o Desenvolvimento 

Sustentável da Abiquim, Jorge Soto; do diretor geral da Croda para América Latina, membro do Conselho Diretor 

da Abiquim, coordenador da Comissão de Gestão do Atuação Responsável e do Comitê para o Desenvolvimento 

Sustentável da Associação, Marco Carmini; e do relações institucionais da Ceslog, do Grupo Cesari, e membro 

das Comissões Temáticas de Parceiros do Atuação Responsável e Consultiva do SASSMAQ,  Sérgio Sukadolnick. A 



moderação foi feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e pela gerente de Comunicação da 

Associação, Camila Matos. 

O diretor geral da Croda para América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim e coordenador da 

Comissão de Gestão do Atuação Responsável da Associação, Marco Carmini, explicou que o Programa Atuação 

Responsável® é uma ação voluntária do setor, que sempre buscou transparência e diálogo com as partes 

interessadas. Carmini afirmou que o Programa possui 33 indicadores das sócias efetivas e 20 das sócias 

colaboradoras, “incluindo indicadores de Diálogo com a Comunidade, que não são exigidos pelo International 

Council of Chemical Associations (ICCA), gestora global do programa”.  

Segundo Carmini, o Programa Atuação Responsável® é atualmente uma forma de gestão extremamente 

moderna. “As empresas que adotaram o Programa ou estão em processo de adoção reagiram rapidamente à 

situação de pandemia desenvolvendo planos de gestão estruturados para a crise, priorizando a saúde dos 

funcionários, a segurança das operações e instalações, para que a química pudesse operar e fornecer bens 

essenciais a seus clientes”. 

O executivo ainda apresentou dados que mostram a evolução da segurança e de sustentabilidade geradas pela 

adoção do Programa. “De 2006 a 2019, a frequência de acidentes dos trabalhadores com afastamento por 

milhão de horas trabalhadas caiu 64%. No mesmo período ocorreu a redução de 68% na frequência de 

acidentes sem afastamento e de 75% no número de acidentes por 10 mil viagens. No ano passado 72% dos 

resíduos perigosos foram reaproveitados”. 

O diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem e vice-coordenador do Comitê para o Desenvolvimento 

Sustentável da Abiquim, Jorge Soto, afirmou que o Programa Atuação Responsável® é adotado em cerca de 70 

países e mais de 580 empresas. Segundo o executivo, o Programa possibilita às empresas focar na melhoria de 

sua operação e dessa forma contribuir para o crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. “O 

Programa dá o drive para o setor apoiar a sociedade. Somos uma indústria essencial e fazendo o que nos 

comprometemos com o Atuação Responsável® podemos entregar nossa contribuição para o desenvolvimento 

sustentável”.  

Para Soto será impossível ter uma sociedade carbono neutra usando as mesmas soluções e o Programa faz com 

que as empresas busquem soluções e desenvolvam novos processos que geram melhores impactos. “O mundo 

precisa de mais inovação da maneira que sempre fizemos não dá para imaginar um futuro que seja sustentável 

para todos. É necessário inovação e a indústria química é uma grande fonte de inovação com desafios focados 

às necessidades da sociedade”.  

O relações institucionais da Ceslog, Grupo Cesari, Sérgio Sukadolnick, lembrou que a experiência com o 

Programa Atuação Responsável® ajudou no desenvolvimento de normas para o carregamento e o 



descarregamento de produtos durante a pandemia de Covid-19, reduzindo a exposição dos motoristas e 

profissionais de logística. Sukadolnick ressaltou que o Programa Atuação Responsável® influenciou a criação de 

outros programas, também de gestão muito robustos, como o SASSMAQ módulos Rodoviário, Estação de 

Limpeza (EL) e Terminal de Contêiner, bem como o de comportamento Olho Vivo na Estrada e até na 

implantação no Brasil do Awereness and Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL). 

“O SASSMAQ e o Olho Vivo na Estrada contribuíram significativamente para a redução dos acidentes nas 

rodovias. O SASSMAQ melhorou a gestão dos produtos químicos fora das indústrias, em toda a cadeia logística, 

no transporte e em seu armazenamento, e fez com que as empresas de transporte elevassem o seu patamar aos 

níveis da indústria. Já o Olho Vivo na Estrada, que pode agora ser feito por educação à distância, mudou o 

comportamento dos motoristas, contribuindo para reduzir os acidentes, pois observando o que os outros 

condutores fazem errado os profissionais passam a ter um comportamento mais seguro nas estradas”.   

Clique aqui para assistir a live “As lições do Atuação Responsável® no enfrentamento à Covid-19” no canal da 

Abiquim no YouTube.  

 

PRÊMIO KURT POLITZER  

Última semana para se inscrever no Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  
 

 
 

As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia podem ser feitas no site da Abiquim até 31 

de outubro. A premiação tem o objetivo de estimular a pesquisa e a inovação na área química e está dividida em 

três categorias: Empresas Nascentes de Base Tecnológica (Startups), Empresa e Pesquisador.  

Na categoria Empresa Nascente de Base Tecnológica (Startup), podem ser inscritos projetos nacionais 

desenvolvidos por companhias em estruturação empresarial, sem posição definida no mercado, inseridas ou não 

em incubadoras, que busquem oportunidades em nichos de mercado com produtos ou serviços inovadores e de 

https://www.youtube.com/watch?v=lMEkTSqfmsU


alto valor agregado. Na categoria Empresa, podem participar as organizações que tenham desenvolvido no Brasil 

projetos e cases de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao aumento da 

competitividade do parque industrial brasileiro. Na categoria Pesquisador, podem participar os profissionais que 

tenham desenvolvido projetos na área química com potencial de aplicação industrial. 

Cada participante pode cadastrar mais de um trabalho, desde que indique a categoria a qual pretende concorrer. 

Os trabalhos serão mantidos em sigilo e qualquer divulgação dos projetos só será feita com autorização da 

empresa ou pesquisador. A comissão julgadora é formada por importantes representantes do setor químico do 

País. Os vencedores serão anunciados durante o 25º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ, que será 

realizado no formato virtual no dia 4 de dezembro.  

Em 2019, o vencedor da categoria Startup foi a T.N.S. Nanotecnologia pelo projeto “Substituição de Solventes 

Tóxicos e Diminuição do Consumo Energético no Processo Produtivo de Antimicrobianos para a Indústria Têxtil”. 

Na categoria Empresa a vencedora foi a Solvay com o trabalho “EON – Solução Inovadora e Sustentável para 

Aumento de Produtividade”. Já na categoria Pesquisador, os vencedores foram Frank Nelson Crespilho e Graziela 

Sedenho pelo projeto “Baterias Orgânicas e Orgometálicas não corrosivas, seguras, sustentáveis e com baixa 

toxicidade”. 

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

OLHO VIVO NA ESTRADA  

Abiquim e SEST SENAT estabelecem convênio para  
treinamento EAD do Programa Olho Vivo na Estrada  

 
A Abiquim e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST SENAT, que 

atua na formação e na qualificação de profissionais do transporte, estabeleceram convênio para a revitalização do 

curso de formação dos condutores profissionais no Programa Olho Vivo na Estrada. O curso “Prevenção de 

Comportamentos Inseguros para Motoristas”, que faz parte do Programa, agora é ofertado na modalidade de 

ensino a distância (EaD) e pode ser feito de forma gratuita por todos os contribuintes do SEST SENAT. 

O Programa Olho Vivo na Estrada capacita os motoristas, que transportam produtos químicos no modal rodoviário, 

para serem agentes de observação de comportamentos inseguros em estradas e rodovias, identificando situações 

de risco e contribuindo para o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes.  

O conceito do Programa é de que, antes de um grande acidente, houve pequenas falhas nas operações que não 

foram devidamente tratadas. Nesse sentido ele estimula o motorista a relatar estas falhas, possibilitando a adoção 

de ações corretivas, assim como a prevenção e eliminação de atitudes inseguras.  

https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt


O curso “Prevenção de Comportamentos Inseguros para Motoristas”, tem carga horária de 4 horas e ele está 

disponível na plataforma EaD do SEST SENAT (https://ead.sestsenat.org.br). Para se inscrever, basta preencher o 

cadastro e fazer a matrícula.   

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, lembra que a parceria entre a associação e o SEST SENAT já 

existe desde 2005, para a formulação de cursos que aumentam a segurança no transporte de cargas químicas no 

modal rodoviário, o mais utilizado pelo setor no País. “De 2006 a 2018, com o aumento da adoção de programas 

como o Olho Vivo na Estrada, o setor reduziu em 70% o número de acidentes no transporte rodoviário de 

produtos químicos. Contamos com o conhecimento do SEST SENAT, que é especializado na qualificação de 

profissionais do transporte para oferecer a formação na modalidade EaD. Dessa forma, será possível ampliar o 

número de profissionais que serão capacitados, aumentando a segurança para todos os usuários das rodovias e 

estradas brasileiras”.  

A diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, afirma que o lançamento do novo curso, em parceria 

com a Abiquim, agrega ainda mais valor aos serviços oferecidos pelo SEST SENAT. “Temos um compromisso com a 

segurança no trânsito, e poder contribuir para que ele se torne cada vez mais seguro é um dos focos do nosso 

trabalho. Além disso, a oferta, que agora passa a ser na modalidade a distância, facilita o acesso e permite que 

mais motoristas possam participar do treinamento. O curso soma-se aos programas e projetos que o SEST SENAT 

já desenvolve, como o Prevenção de Acidentes e os treinamentos teóricos e práticos que utilizam simuladores de 

direção.” 

A formação no Programa Olho Vivo na Estrada também auxilia as transportadoras a atenderem os requisitos do 

Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade – SASSMAQ da Abiquim.    

O Programa Olho Vivo na Estrada foi originalmente desenvolvido pela empresa DOW no Brasil e em 2001 foi 

implantando na indústria química nacional, por meio de uma parceria da Abiquim com a Associação Brasileira da 

Indústria de Cloro Álcalis e Derivados – Abiclor e contou com o apoio da Associação Brasileira do Comércio de 

Produtos Químicos – Associquim, da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – NTC, da Associação 

Brasileira do Transporte e Logística de Produtos Perigosos – ABTLP, da Federação dos Transportadores de Carga do 

Estado de São Paulo – FETCESP e do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região – 

SETCESP.  

 

NORMALIZAÇÃO 

CB-010 realiza consulta pública para norma que determina  
aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)  

 



A Comissão de Estudo de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente Relacionados à Produtos 

Químicos (SESAMA) do Comitê Brasileiro de Química (CB-010), da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que está no âmbito da Abiquim, abriu consulta pública com o objetivo de receber sugestões para o Projeto 

ABNT NBR 14725 – Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais 

do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FISPQ e rotulagem de produtos químicos.  

A ABNT NBR 14725 é utilizada na implementação do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), para classificação e 

comunicação de perigos de produtos químicos no Brasil. A norma técnica, que antes era dividida em quatro partes, 

será unificada e determinará os aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FISPQ 

(Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) e rotulagem de produtos químicos.  

Segundo a Norma Regulamentadora 26 (NR-26) do Ministério do Trabalho, todo o produto químico utilizado no 

local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e saúde do trabalhador, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo GHS. A NR-26 estabelece ainda que os aspectos relativos à classificação devem 

atender ao disposto na norma técnica oficial vigente. 

“A norma ABNT NBR 14725 tem um papel fundamental, pois sem ela não teríamos o conteúdo do GHS 

implementado no Brasil, este sistema é a referência para as empresas classificarem e comunicarem os perigos dos 

produtos químicos, por meio da FISPQ e rótulos. Isso gera maior segurança em todo o ciclo de vida do produto, 

seja no momento de manipulação ou mesmo de descarte. Dessa forma, é possível oferecer mais segurança aos 

trabalhadores, à sociedade e ao meio ambiente”, explica o coordenador da Comissão de Estudo de Informações 

sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente do CB-010, Fabriciano Pinheiro. 

As sugestões para a norma podem ser apresentadas até 19 de novembro. Clique aqui para fazer sua contribuição.  

Mais informações com a assessora técnica da Abiquim e chefe de secretaria do CB-010, Renata Souza, no e-mail: 

renata.souza@abiquim.org.br.    

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA  

Deputado Rodrigo Agostinho debate com ex-membros da Conasq  
marco regulatório para gestão de substâncias químicas 

 
O coordenador do tema Meio Ambiente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Rodrigo 

Agostinho (PSB/SP), recebeu em audiência virtual, realizada no dia 19 de outubro, integrantes da extinta Comissão 

Nacional de Segurança Química (Conasq) e da Abiquim, para debater o anteprojeto de lei sobre o marco 

regulatório para gestão segura de substâncias químicas e consenso sobre o texto entre os representantes das 

ONGs, dos trabalhadores e da indústria.  

https://www.abntonline.com.br/consultanacional/
mailto:renata.souza@abiquim.org.br


A ex-representante do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(FBOMS) na Conasq, Zuleica Nycz, explicou ao parlamentar que a extinção da comissão prejudicou as 

oportunidades de discussão de segurança química e implementação de tratados internacionais importantes. 

Zuleica explicou que o anteprojeto de lei desenvolvido na Conasq alcançou consenso entre seus membros e 

destacou que as ONGs apoiam a iniciativa da Abiquim para que este anteprojeto seja utilizado na criação do marco 

regulatório para a gestão segura de substâncias químicas.  

Outro representante do FBOMS, na audiência, Rubens Born, reiterou que o texto elaborado na Conasq seja 

respeitado, pois todos os setores ganham com a gestão adequada e segurança dos produtos químicos.  

O entendimento entre os membros da comissão também foi lembrado pelo representante da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) na Conasq, Itamar Sanches. Segundo ele, o projeto alcançou o consenso da sociedade e de 

especialistas e lembrou que houve preocupação em manter o projeto “inacabado”, de modo que a conclusão da 

regulamentação ficasse a cargo do poder legislativo. Sanches também afirmou que apoia a retomada dos diálogos 

no Parlamento e se colocou à disposição para auxiliar no projeto. 

O deputado Rodrigo Agostinho frisou a importância de que seja demonstrado o consenso do texto e a importância 

do tema para o setor, bem como a melhoria da segurança jurídica do Brasil no mercado internacional.  

Tão pronto o deputado avance na proposição à presidência da casa para a inclusão do tema na pauta, a Abiquim 

irá propor à FPQuímica o encaminhamento de ofício aos líderes partidários e ao presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, expondo a relevância do tema para o setor e solicitando a inclusão em pauta e votação 

do texto da Conasq. 

A Abiquim foi representada na audiência pelo diretor de Relações Institucionais, André Passos; pela diretora de 

Assuntos Técnicos, Andrea Carla Barreto Cunha; pelo gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios, Fernando 

Tibau; pela assessora de Assuntos Regulatórios, Elaine Faquim; e pelos assessores de Relações Institucionais da 

Associação, Lidiane Soares e Pável Pereira. A Umbelino Lôbo foi representada pela assistente de Relações 

Governamentais, Gabriela Barbagalo. 

 

CONSULTA PÚBLICA  

Antaq realiza tomada de subsídios para apurar possíveis abusos  
na cobrança da Taxa de Movimentação no Terminal  

 
A Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq) realiza a Tomada de Subsídios nº 5 com o objetivo de obter 

informações e contribuições para o desenvolvimento da Análise de Impacto Regulatório do Tema 3.1 da Agenda 

Regulatória Biênio 2020/2021, que busca sistematizar o mecanismo de análise e apuração de possíveis abusos 



relacionados à cobrança da Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handing Charge – THC) de usuários, por 

parte dos armadores que atracam em instalações portuárias brasileiras.   

A Abiquim irá receber contribuições setoriais para consolidação para a Tomada de Subsídios, até o dia 29 outubro, 

no endereço de e-mail: luiza.ribeiro@abiquim.org.br.   

As contribuições para a Tomada de Subsídios nº 5 podem ser feitas até às 23h59 do dia 4 de novembro, 

exclusivamente por meio de questionário eletrônico, não serão aceitas contribuições enviadas de outra forma. A 

agência também permite, mediante identificação do contribuinte e no prazo estipulado, o envio de imagens 

digitais como mapas, plantas e fotos, como anexos para o e-mail: anexo_tomada052020@antaq.gov.br.   

Caso o interessado em contribuir para a Tomada de Subsídios nº 5/2020 não disponha dos recursos necessários 

para o envio de sua contribuição, ele poderá utilizar o computador da Secretaria-Geral (SGE) da agência, no caso 

de Brasília, ou nas unidades regionais da Antaq. As contribuições recebidas serão disponibilizadas aos interessados 

no site da agência.  

Qualquer dúvida contatar a assessora jurídica da Abiquim, Luiza Ribeiro, no número (11) 2148-4727. 

Clique aqui para ler o Aviso de Tomada de Subsídios nº 5/2020. 

Clique aqui para fazer sua contribuição à Tomada de Subsídios nº 5/2020. 

Clique aqui para acessar a lista de unidades regionais da Antaq. 

  

 
 

A Abiquim apresentou em 2018 o Compromisso Voluntário da Indústria com a 
Economia Circular do Plástico. O compromisso assumido pelos produtores de 
resinas termoplásticas associados à entidade tem o objetivo de promover e 
ampliar o alcance da economia circular nas embalagens termoplásticas, o que 
demandará o esforço conjunto dos diferentes elos da cadeia do plástico, 
governo e sociedade.  
 
Fonte: Compromisso Voluntário da Indústria com a Economia Circular do 
Plástico  

 

 

 

SERVIÇOS 
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Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:  

Facebook.com/abiquimoficial 

Instagram.com/abiquim.oficial 

Youtube.com/vídeosabiquim 

Twitter.com/abiquimoficial 

 

 

✓ Revista Tratamento de Água & Efluentes – Brasil revela aumento na importação de produtos químicos  

✓ Valor Econômico – Importação de químicos  

✓ Fetransul – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Almaco (YouTube) – Compósito em Foco – Denise Naranjo/Abiquim 

✓ Agrolink – Fertilizantes foram os químicos mais importados em setembro  

✓ 6 minutos – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Correio Popular – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Repórter Diário – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Portal do Holanda – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro  

✓ Aqui Notícias – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Estado de Minas – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro  

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.revistatae.com.br/Noticia/48949/brasil-revela-aumento-na-importacao-de-produtos-quimicos
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/21/6e0b697e-destaques.ghtml
http://www.fetransul.com.br/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-148-ate-setembro/
https://www.youtube.com/watch?v=qR_9nQmzE88&feature=emb_title
https://www.agrolink.com.br/noticias/fertilizantes-foram-os-quimicos-mais-importados-em-setembro_441242.html
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-148-ate-setembro/
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/agencias/1018031-abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-14-8-ate-setembro.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/agencias/1018031-abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-14-8-ate-setembro.html
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2879518/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-148-ate-setembro/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2879518/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-148-ate-setembro/
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-148-ate-setembro
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https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/10/20/internas_economia,1196308/abiquim-importacoes-caem-9-no-ano-exportacoes-tem-queda-de-14-8-at.shtml


✓ Tribuna do Sertão – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Diário de Notícias – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ TN online – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Mix Vale – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Diário de Cuiabá – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ UOL – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Página do Estado – Abiquim: importações caem 9% no ano; têm queda de 14,8% até setembro 

✓ A Crítica – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Folha Vitória – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro  

✓ R7 – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Diário do Grande ABC – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Folha de Valinhos – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Dinheiro Rural – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Rede Massa – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Bem Paraná – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Diário do Sudoeste – Abiquim: importações caem 9% no ano: exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Yahoo Notícias – Importações de produtos químicos sobe 10,2% em setembro, aponta Abiquim 

✓ BOL Notícias – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Elle News – Abiquim: importações came 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro  

✓ Datamar News – Imports of Chemical products increased by 10,2% in september  

✓ FasterNet – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Gaúcha ZH – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro 

✓ Brain Market – Importação de produtos químicos sobe 10,2% em setembro, aponta Abiquim 

✓ Valor Econômico – Importações de produtos químicos sobe 10,2% em setembro, aponta Abiquim 

✓ Tribuna do Agreste – Abiquim: importações caem 9% ao ano; exportações têm queda de 14,8% até 
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setembro  

✓ IstoÉ – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até setembro  

✓ IstoÉ Dinheiro – Abiquim: importações caem 9% no ano; exportações têm queda de 14,8% até 

setembro; 

✓ Agência Estado – Abiquim: importações caem 9% no ano;  exportações têm queda de 14,8% até 

setembro 

✓ Folha de S. Paulo – Indústria sofre com escassez e aumento de preços de insumos  

✓ Sociedade Brasileira de Química – Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  

✓ Revista Tintas & Vernizes – Abiquim lança site “Contribuições do setor Químico Brasileiro aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 

✓ Revista Tintas &Vernizes – Abiquim abre inscrições para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia   

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Nova planta de liquefação de CO2 da Air Liquide inicia operações em outubro  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 27 de outubro a 2 de novembro   

27 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Segurança de Processo (Sepro) 

13h00 – Comissão Temática de Tecnologia 

28 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Economia  

29 de outubro  

09h00 – Comissão Temática de Gás Natural  

09h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergências (PAE) 

 

*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: Ricardo Ueno E-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 


