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LIVE DA ABIQUIM 

Abiquim realiza a live "A importância da aprovação do PL do Gás para 
 a competitividade da indústria brasileira" 

 

 
 

A Abiquim promove no dia 24 de julho, às 14 horas, a live "A importância da aprovação do PL do Gás para a 

competitividade da indústria brasileira", que tem confirmadas as participações do relator do Projeto de Lei (PL) 

6.407/2013, o PL do Gás, deputado Laércio Oliveira (PP-SE); do presidente da Associação Brasileira dos Grandes 

Consumidores de Energia (Abrace) e coordenador do Fórum do Gás, Paulo Pedrosa; da presidente do Grupo Solvay na 

América Latina, presidente da Unidade Global de Negócios Coatis do Grupo Solvay e vice-presidente do Conselho 

Diretor da Abiquim, Daniela Manique; e do diretor de Suprimentos da Unigel, Luiz Nitschke. 

Os participantes discutirão sobre a importante mudança de cenário para a indústria brasileira com a aprovação do PL 

6.407/2013. O projeto, considerado divisor de águas e o mais estruturante para o Brasil crescer e sair da crise em que 

está mergulhado, estabelece medidas para fomentar a indústria do gás natural e dá diretrizes para promover a 

competição e redução sustentável do preço do gás natural. As perspectivas para os próximos anos são da ordem de 

R$ 60 bilhões ao País e geração de mais de 4 milhões de empregos, competitividade gerando qualidade de vida para 

os brasileiros. 

A moderação do debate será feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino. A live “A importância da 

aprovação do PL do Gás para a competitividade da indústria brasileira" poderá ser assistida no canal da Abiquim 

no YouTube. Clique aqui para acessar. 

https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim/featured


 

LIVE DA ABIQUIM  

Indústrias realizam ações em prol dos colaboradores e comunidades do entorno  
 

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 

 
O “Combate à pandemia na indústria química e comunidades do entorno” foi o tema da live realizada pela 

Abiquim, no dia 17 de julho, com a participação da consultora em Comunicação, Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade Socioambiental, integrante da Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim e 

representante da Croda, Ana Govatto; e da head da Área de Saúde Ocupacional na Bayer e presidente da 

Comissão Técnica de Inclusão e Diversidade da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Daniela 

Bortman; com moderação do presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e da gerente de Comunicação da 

Associação, Camila Matos. 

A consultora e integrante da Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim, Ana Govatto, destacou a 

importância do relacionamento da indústria química com a comunidade do entorno das plantas para a 

construção de um relacionamento sólido, o que facilitou mostrar às pessoas a importância da indústria química 

no combate à pandemia. “Desde março existe uma mobilização nos conselhos comunitários consultivos, todos 

com espírito solidário e a química tem sido importante por fornecer para a indústria de transformação produtos 

usados em itens de higiene, limpeza, equipamentos de proteção individual, como máscaras e aventais, usados 

pela área da saúde”.  

Ana também ressaltou que apenas entre as empresas da indústria química representadas na Comissão de 

Diálogo com a Comunidade da Abiquim, foram feitas doações de cerca de 30 milhões de reais divididos entre 

contribuições financeiras, materiais, cestas básicas, alimentos, kits de higiene pessoal e doméstica, além de 



apoio oferecido a pequenos empreendedores. “Muitas pessoas das comunidades estão trabalhando para 

atender demandas da sociedade, uma delas é a confecção de máscara de tecido. Alguns conselheiros 

comunitários, que estavam com a máquina de costura parada queriam ajudar e passaram a produzir máscaras 

de tecido. Muitas dessas máscaras foram compradas pela indústria química para fazer a distribuição para 

funcionários e na comunidade, e isso auxiliou os mais vulneráveis, que perderam trabalho e renda e, com a 

confecção de máscaras, puderam arrecadar recursos, sendo que alguns ainda fizeram doações de máscaras para 

quem mais precisava e nesses casos a indústria doou tecidos, elásticos e linhas”. 

A head da Área de Saúde Ocupacional na Bayer e Presidente da Comissão Técnica de Inclusão e Diversidade da 

Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Daniela Bortman, explicou que para a manutenção 

operacional das plantas químicas foram realizadas mudanças de layout, aplicação de distanciamento social de 

dois metros nos postos de trabalho. “Nas linhas em que isso não era possível, outras medidas foram realizadas, 

além de campanhas de higiene, guia de boas práticas, criação de um canal de atendimento psicológico para 

manter um canal de diálogo aberto entre as pessoas e o serviço de psicologia. Também foram promovidas 

alterações na forma de entrega das refeições, no layout de vans e ônibus”.  

O compartilhamento de experiências pela indústria química foi lembrado pela consultora em Comunicação, 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade Socioambiental, Ana Govatto, para a busca das melhores formas de 

manter o diálogo com as comunidades. A consultora lembra que a integração neste momento ficou 

comprometida. “A diferença do encontro presencial em relação ao virtual, que tem nos ajudado muito, é 

grande. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade para o acesso virtual ou com a tecnologia ou até com os 

recursos para viabilizar um diálogo virtual, mas procuramos manter esse contato e a proximidade emocional. 

Hoje o whatsapp favorece a conversa com a comunidade e esse meio precisa estar ativo e presente. A 

comunidade muitas vezes acaba se entendendo como grupo justamente por participar dos conselhos 

comunitários. É uma obrigação nossa contribuir com conhecimento e informações para a comunidade”. 

A presidente da Comissão Técnica de Inclusão e Diversidade da (ANAMT), Daniela Bortman, que também é 

médica, explicou a importância das precauções na realização de testes para se decidir sobre a retomada das 

atividades. “O PCR positivo significa que o material genético do vírus foi detectado no exame, ou seja, a pessoa 

estava contaminada pelo vírus. Ele é o único exame padrão ouro (referência) da Organização Mundial da Saúde 

para Covid-19, mas precisa ser coletado de forma adequada e dentro de uma janela de tempo também 

adequada para que se possa ter sensibilidade e especificidade maior. Mas pode ocorrer um falso positivo de 

PCR, pois a confiabilidade dos testes em geral que temos hoje ainda é questionável. Os testes são importantes 

para se fazer um mapa epidemiológico para construção de políticas públicas. Mas eles precisam ser feitos com 

cautela, é um exame médico, que precisa de recomendação médica”. Daniela ainda explicou por que o teste 

PCR pode apresentar um resultado e os testes por anticorpos (IgM e IgC) podem apresentar resultados 



diferentes. “A pessoa pode ter detectado o vírus no teste PCR e depois não desenvolveu anticorpos. Isso pode 

acontecer por dois motivos: porque a pessoa de fato não ‘soroconverteu’, ou seja, ela não vai produzir 

anticorpo e isso já foi publicado e acontece em pessoas com infecção muito branda, que desenvolvem poucos 

sintomas ou sintomas muito leves e podem não produzir IgM e IgC para Sars-CoV-2, o vírus do coronavírus. A 

outra razão é a pessoa não ter esperado o tempo adequado para a produção dos anticorpos e sua detecção no 

teste. É importante entendermos que existe uma indicação adequada e específica para cada tipo de exame”, 

alerta.    

Outros temas  

Durante a live, também foram recebidas perguntas sobre outros temas, que foram respondidas pela head da 

Área de Saúde Ocupacional na Bayer e presidente da Comissão Técnica de Inclusão e Diversidade da ANAMT, 

Daniela Bortman, e pela gerência de Gestão Empresarial da Abiquim. 

Pergunta: Como as empresas estão prevendo o Plano de Atendimento para Casos Psicossociais, pós 

pandemia? Está previsto um aumento dos casos de transtornos psicológicos pós-isolamento? 

Resposta: O aumento da prevalência de doenças psicossociais na população global tem sido intensificada pela 

pandemia. É importante que as empresas se organizem para fornecer suporte de Saúde Mental aos 

colaboradores, não apenas pós-pandemia, mas desde já, visto que os danos psicológicos podem ser agravados 

pelo distanciamento social, isolamento, medo pelo adoecimento ou perda de entes queridos e preocupações 

econômicas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria apontou que 89,2% dos especialistas destacou 

o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia. Os empregadores devem se valer 

das plataformas virtuais para se aproximarem ainda mais das pessoas, de forma que elas se sintam mais 

acolhidas. Parcerias entre as áreas médicas da indústria e o Sistema Único de Saúde ou outras instituições 

especializadas podem ser úteis na construção necessária de políticas de saúde mental voltadas aos 

colaboradores. (Daniela Bortman/Bayer) 

 

Pergunta: Para os casos de Covid-19 de possível contaminação dentro das empresas, como elas estão 

gerenciando a comunicação aos stakeholders Secretaria do Trabalho e Sindicatos? 

Resposta: Não existe, até o momento, qualquer protocolo estabelecido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT) ou sindicatos devidamente publicados formalmente que de forma compulsória ou voluntária orientasse que 

fossem notificadas em casos de suspeita de contaminação Covid-19 nas dependências das empresas. 

O que há são somente notificações às secretarias de saúde local (municipal) para casos atestados positivos de 

Covid-19 como preconiza o nosso ordenamento jurídico até o momento. Dessa forma, a empresa deverá 



promover investigação para averiguar se de fato a contaminação ocorreu internamente (na empresa) ou não, e 

documentar todo esse processo. (gerência de Gestão Empresarial da Abiquim) 

O Ministério Público tem se envolvido nestas questões ? 

Resposta: Sim. No dia 29 de junho de 2020 o Ministério Público do Trabalho lançou a RECOMENDAÇÃO Nº 2 – 

PGT/GT Covid-19. Caso alguém tenha interesse no conteúdo, basta acessar o portal do Ministério Público do 

Trabalho - https://mpt.mp.br/. (gerência de Gestão Empresarial da Abiquim) 

Clique aqui para assistir a live “Combate à pandemia na indústria química e comunidades do entorno” no canal 

da Abiquim no YouTube.  

 
AÇÕES DA ABIQUIM 

Extensão do trabalho remoto pelos colaboradores da Abiquim 

O GT Crise da Abiquim Coronavírus se reuniu, no dia 15 de julho, para avaliar a prorrogação da modalidade de 

trabalho remoto pelos colaboradores e terceirizados até 14 de agosto.    

A Abiquim tem a preocupação com a segurança de seus colaboradores e terceirizados e trabalha nas medidas de 

segurança necessárias para promover a retomada segura das operações no escritório.  

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Abiquim segue as recomendações das autoridades governamentais 

visando a segurança de colaboradores, terceirizados e associados que frequentam as instalações da Associação.   

Os membros do GT farão uma nova avaliação sobre o retorno do trabalho presencial próximo a data acima 

mencionada. 

A Abiquim informa que sua equipe se prepara e atende as recomendações das autoridades de saúde, para 

assegurar que em seu retorno, todos possam voltar às atividades em segurança. 

Presidência-Executiva, Diretorias e Gerências 

Abiquim 

 
 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim e CEBDS realizam debate  
sobre oportunidades e desafios da NDC brasileira e precificação de carbono 

 

O Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim promoveu, no dia 20 de julho, o webinar de 

apresentação dos estudos do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 

https://mpt.mp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=PRM9XA9e-0A&t=101s


“Oportunidades e Desafios das Metas NDC para o setor empresarial” e “Precificação de carbono: o que o setor 

empresarial precisa saber para se posicionar” e sobre a “Carta Aberta – Setor Privado Apoia Precificação de 

Carbono no Brasil” ao Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas da associação. 

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

para o Desenvolvimento Sustentável da Associação, Marco Carmini, parabenizou o CEBDS pelo trabalho e 

destacou a importância das discussões entre as empresas de diferentes segmentos para que os esforços 

conjuntos do setor empresarial possam contribuir com a mitigação do impacto global de emissões. “É preciso 

uma visão abrangente sobre o assunto e a química pode colaborar ao longo da cadeia para minimizar os 

impactos em todos os setores e influenciar as contribuições à NDC do Brasil para reduzir as mudanças 

climáticas”.  

A gerente de Relações Institucionais do CEBDS, Tatiana Assali, fez uma apresentação sobre o Conselho, criado 

em 1997 para estar na vanguarda do desenvolvimento sustentável e ser referência nacional e internacional nos 

fóruns de debate sobre o tema. Tatiana explicou que o CEBDS ainda faz a articulação para a definição das 

políticas públicas sobre o tema com o objetivo de acelerar a transição para uma economia mais sustentável.  

Os estudos “Oportunidades e Desafios das Metas NDC para o setor empresarial” e “Precificação de carbono: o 

que o setor empresarial precisa saber para se posicionar” e a “Carta Aberta – Setor Privado Apoia Precificação 

de Carbono no Brasil” foram apresentados pela gerente técnica do CEBDS, Karen Tanaka, que fez um alerta 

sobre a emissões brasileiras. “O Brasil diferentemente do mundo, que espera ter uma queda entre 6% e 7% nas 

emissões dos gases do efeito estufa (GEE) este ano, por causa da pandemia de Covid-19, resultado da queda no 

consumo dos combustíveis fósseis, deverá ter um aumento entre 10% e 20% nas emissões este ano em 

comparação com 2018, sendo que a maior parte dessas emissões vem da mudança no uso da terra”. 

Karen lembrou que o Brasil tem uma das contribuições nacionalmente determinadas (NDC) mais ambiciosas do 

mundo. O estudo “Oportunidades e Desafios das Metas NDC para o setor empresarial” apresenta sugestões 

para os diversos segmentos econômicos contribuírem na redução de emissões de GEE. Entre as sugestões 

apresentadas estão a necessidade de o País aumentar o uso de bioenergia, reflorestar hectares de florestas, 

aproveitar o calor gerado nas próprias operações industriais e investir em soluções baseadas na natureza.  

Já sobre o estudo “Precificação de carbono: o que o setor empresarial precisa saber para se posicionar”, Karen 

explicou que: “além de ser um instrumento para atingir as NDCs, a precificação de carbono gera oportunidades 

de negócios para as empresas, que podem reduzir o custo de mitigação a curto e médio prazo. Este é um 

movimento mundial e estamos ficando para trás”, alerta.  Para aqueles que tenham interesse em estudar mais 

sobre o tema, o CEBDS também disponibiliza de forma gratuita o webinar “Introdução à precificação de 

carbono” em seu canal no YouTube. Clique aqui para assistir.  

https://www.youtube.com/watch?v=zL26cCYTKZc


A “Carta Aberta – Setor Privado Apoia Precificação de Carbono no Brasil” apresenta a posição de 40 empresas 

brasileiras de diversos segmentos econômicos, que defendem o estabelecimento de um mecanismo de 

precificação de carbono adequado às características da economia e ao perfil de emissões de GEE no País, que 

incentive investimentos, garanta a competitividade das empresas e estimule a inovação tecnológica de baixa 

emissão no Brasil. Karen lembra que, apesar de o setor industrial representar apenas 5% do total de emissões, 

“se é uma indústria de base ou é líder em seu segmento você tem um papel importante na colaboração para a 

redução de emissões”, ressalta.  

Ao final da apresentação, o diretor técnico do CEBDS, Ricardo Pereira, fez uma observação sobre a importância 

de o Brasil investir em uma economia de baixo carbono. “De todos os países que produzem, o nosso 

provavelmente tem uma das emissões mais baixas por causa da matriz energética limpa, mas ela não pode ser 

um ponto de acomodação”.  

Clique aqui para fazer o download do estudo “Oportunidades e Desafios das Metas NDC para o setor 

empresarial”. 

Clique aqui para fazer o download do estudo “Precificação de carbono: o que o setor empresarial precisa saber 

para se posicionar”. 

Clique aqui para fazer o download da “Carta Aberta – Setor Privado Apoia Precificação de Carbono no Brasil”. 

Para alinhar o conhecimento dos membros do Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas, o Comitê para 

o Desenvolvimento Sustentável promove, durante o mês de julho, webinares gratuitos sobre estudos 

relacionados às mudanças climáticas. O último webinar da programação será uma apresentação sobre os 

Projetos PMR Partnership for Market Readiness e PMI Partnership for Market Implementation, iniciativas 

coordenadas pelo Ministério da Economia/SEPEC e Banco Mundial, que será realizada no dia 27 de julho, às 10 

horas.  

O Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas conta com integrantes das seguintes empresas associadas: 

Arlanxeo, BASF, Birla Carbon, Braskem, Cabot, Clariant, Croda, Deten, Dow, Evonik, Ingevity, Innova, 

Nitroquímica, Oxiteno, Solvay e Wacker. 

Podem se candidatar e participar do Grupo Multidisciplinar, os profissionais das associadas da Abiquim. Para 

participar é necessário encaminhar um e-mail para a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, no 

endereço aline.bressan@abiquim.org.br para obter os links dos webinares. 

 
 
LOGÍSTICA  

https://cebds.org/publicacoes/oportunidade-e-desafios-das-metas-da-ndc-brasileira/#.XxT1Wm1Kh1s
http://cebds.org/publicacoes/precificacao-de-carbono-o-que-o-setor-empresarial-precisa-saber-para-se-posicionar/#.XxT2i21Kh1u
https://cebds.org/publicacoes/carta-aberta-setor-privado-apoia-precificacao-de-carbono-no-brasil/#.XxXBAG1Kh1s
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


ANTT publica tabela do frete válida para o segundo semestre  

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no dia 16 de julho de 2020, a Resolução nº 5899, 

que altera a Resolução nº 5.867, e estabelece as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos 

mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de 

cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de 

Cargas - PNPM-TRC, conhecida como a tabela do frete.  

A nova resolução traz os parâmetros e cálculos a serem utilizados na tabela do frete para o segundo semestre 

de 2020 e válidas a partir de 20 de julho. Os novos Coeficientes dos Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de 

Carga (Deslocamento CCD) – R$/KM e Carga e Descarga (CC) – R$ tiveram uma redução, que variam entre 4% e 

10%, em relação à última tabela publicada (Resolução ANTT nº 5.890 de 2020).  

A ANTT publica em janeiro e julho de cada ano as novas versões da tabela do frete e a agência contratou o 

Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG), do Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), que realizou um ciclo de três tabelas 

regulatórias para a definição de metodologia para cálculo dos pisos mínimos, sendo esta a última tabela deste 

ciclo.  

A Abiquim tem acompanhado as discussões para a elaboração da tabela do frete mínimo para o transporte 

rodoviário de cargas desde o seu início em parceria com os demais setores produtivos em fórum dedicado ao 

tema na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Como os demais setores, a Abiquim contribuiu na última 

consulta pública por meio da Comissão Temática de Logística, mas acredita que o tabelamento de serviços é 

uma medida que vai contra o livre mercado e prejudica o País.  

Clique aqui para acessar a Resolução nº 5899 com os valores de frete rodoviário válidos para o segundo 

semestre do ano.  

Mais informações com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: 

rodrigo.falato@abiquim.org.br. 

 
CONSULTA PÚBLICA 

Inmetro realiza consulta pública sobre qualidade e requisitos de  
avaliação da conformidade para caldeiras e vasos de pressão  

 
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) realiza a Consulta Pública nº 11, 

proposta de alterações das Portarias Inmetro nºs 248, de 28 de maio de 2014, e 255, de 29 de maio de 2014, 

que aprovam o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Caldeiras 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.899-de-14-de-julho-de-2020-267034742
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br


e Vasos de Pressão de Produção Seriada.  

As sugestões de alteração da consulta pública devem ser encaminhadas em formato de planilha de acordo com 

o modelo contido neste link http://www.inmetro.gov.br/legislacao/ para o e-mail: 

dconf.consultapublica@inmetro.gov.br ou para o seguinte endereço físico: Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – Inmetro, Diretoria de Avaliação da Conformidade – Dconf, Av. Nossa Senhora das 

Graças, nº 50 - Prédio 6 – Xerém, CEP 25.250-020 - Duque de Caxias/RJ. 

A Consulta Pública nº 11 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia 13 de julho, e as contribuições 

devem ser feitas em um prazo de até 60 dias após sua publicação no DOU. 

Clique aqui para acessar a Consulta Pública nº 11 do Inmetro. 

A Abiquim fará uma contribuição consolidada do setor químico e os associados interessados em participar 

devem encaminhar suas sugestões e justificativas para o coordenador-executivo das Comissões Temáticas de 

Segurança de Processo (SEPRO) e de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim, Willian 

Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br. 

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras desenvolve projetos  
de economia circular com a indústria química  

 
O Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim recebeu, no dia 20 de julho, a participação do 

gerente do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras (SENAI CETIQT), Paulo Coutinho; da 

responsável pela área de Inteligência Competitiva e Propriedade Intelectual no Instituto, Mariana Doria; e da 

especialista da área de Engenharia de Processos do Instituto, Victória Santos, para a apresentação da atuação do 

Instituto em Economia Circular.  

A apresentação foi realizada pela especialista da área de Engenharia, Victória Santos, que destacou a 

necessidade da economia circular aliar competitividade econômica a um ciclo de desenvolvimento positivo, que 

preserve e aprimore o capital natural, sendo necessário eliminar os resíduos desde o princípio da produção com 

a manutenção dos produtos e materiais em uso e regeneração dos sistemas industriais.  

Victória ainda apresentou as competências consolidadas do SENAI CETIQT em biotecnologia, engenharia de 

processos e síntese química e fibras, que inclui a criação de novos produtos a partir de matérias-primas 

renováveis, desenvolvimento, avaliação, otimização e intensificação de processos, balanço de carbono e a 

realização de roadmaps tecnológicos. A especialista também apresentou exemplos de ações que já são 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/
mailto:dconf.consultapublica@inmetro.gov.br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-11-de-19-de-junho-de-2020-266355722
mailto:willian.matsuo@abiquim.org.br


realizadas pelo SENAI CETIQT com indústrias químicas na promoção da economia circular.   

Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail: 

aline.bressan@abiquim.org.br.  

 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE   

Rede Brasil do Pacto Global realiza webinar sobre  
como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa 

 
No dia 23 de julho, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, do qual a Abiquim é signatária, em parceria com o The 

CEO Water Mandate/Pacific Institute, realizará o webinar gratuito “Como integrar a gestão corporativa da água 

na estratégia da empresa?”. 

O webinar terá em sua programação a participação do diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo 

Pereira, e da assessora de Gestão Corporativa da Água na Rede Brasil do Pacto Global e pesquisadora no Pacific 

Institute, Giuliana Moreira, que apresentará o tema “O que é gestão corporativa da água”.  

Também será realizado o painel “Como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa”, que 

abordará a importância da gestão corporativa da água para as empresas terem operações e cadeias mais 

resilientes, economizarem e fortalecerem o valor da marca. O painel terá a participação da vice-presidente de 

Vinílicos e Especialidades na Braskem, Isabel Figueiredo; da gerente corporativa de Meio Ambiente da Cervejaria 

Ambev, Beatriz Oliveira; da assessora de Gestão da Sustentabilidade da Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento (SANASA), Adriana Leles; e moderação do coordenador da Water Resilience Coalition no Pacific 

Institute/The CEO Water Mandate, André Ramalho.   

O webinar “Como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa?” será realizado no dia 23 de 

julho, a partir das 14 horas. Clique aqui para fazer sua inscrição.  

Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail: 

aline.bressan@abiquim.org.br.  

 
LIVE DA ABICLOR  

Abiclor promove live sobre tratamento de água com gás cloro liquefeito 

A Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor) realiza no dia 22 de julho, às 16 horas, 

a live “O tratamento de água com gás cloro liquefeito à luz do novo Marco de Saneamento”.  

A live é voltada aos operadores de Estações de Tratamento de Água (ETA). A abertura será feita pelo diretor-

mailto:aline.bressan@abiquim.org.br
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r4o4pCQVTi6kfmrk3k-kyA
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


executivo da Abiclor, Martim Afonso Penna, que destacará os investimento e oportunidade que vão se abrir 

com o novo Marco do Saneamento. 

O diretor da PQA Química, Edgard Powel, vai falar sobre o transporte seguro de cloro; o coordenador industrial 

da Hidromar Indústria Química, Carlos Ramos, abordará a questão da segurança na aplicação de cloro; e o 

relações Institucionais do Grupo Sabará Químicos, Elias Oliveira, vai tratar da capacitação dos operadores.  

Clique aqui para fazer sua inscrição.  

 

LIVE COFIP ABC  

Cofip ABC realiza live sobre cuidados para evitar a Covid-19  
 

O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (Cofip ABC) realiza uma live, no dia 22 de julho, às 14 

horas, com quatro médicos do Polo Petroquímico do Grande ABC, que fazem parte do PAME (Programa de 

Atendimento Médico de Emergência) e abordarão os cuidados adotados para evitar a Covid-19, além de tirar 

dúvidas sobre a doença.  

Clique aqui para participar da live.   

HOMENAGEM 

Abiquim relembra colegas falecidos no vôo JJ 3054 
 

A Abiquim, seus colaboradores e ex-colaboradores homenageiam o vice-presidente executivo da entidade, Guilherme 

Duque Estrada de Moraes; a diretora-adjunta para assuntos regulatórios, Marta Maria Franco Laudares de Almeida; e 

a assessora técnica, Mirtes Suda, três colaboradores da Abiquim que tiveram grande contribuição na história da 

entidade e faleceram no acidente do vôo JJ 3054, que partiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino 

a Congonhas, na capital paulista, no dia 17 de julho de 2007, quando voltavam de uma palestra no Rio Grande do Sul.  

Os colegas e ex-colegas, que trabalharam e conviveram com os três profissionais, deixam suas lembranças e 

homenagens aos amigos que deixaram saudades.  

 

 

 
A iniciativa de atender aos questionamentos da comunidade nos temas de 
segurança e de meio ambiente, provendo as soluções necessárias quando 
procedentes com respostas efetivas, foi convertida em um indicador que 

https://zoom.us/webinar/register/WN_fPWiXa3WS6aT2RjWebNDUQ
https://us02web.zoom.us/j/88647662218?pwd=MXhma042WGtzZW5NYURxQUJXMENaQT09#success


monitora a efetividade e a transparência da relação entre as empresas e a 
sociedade. 
 
Fonte: Relatório de Desempenho Indicadores do Programa Atuação 
Responsável® ano base 2018  

 
 

 

SERVIÇOS 

 

 

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 

 

 

✓ Petronotícias – Balança comercial dos produtos químicos continua a dar grande prejuízo para o Brasil  

✓ Parceria Agro – Déficit de produtos químicos soma US$ 14 bilhões  

✓ Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial (Aberje) – Abiquim promove live dia 17 de julho, às 

14 horas  

✓ Global Crop Protection – Déficit de produtos químicos soma US$ 14 bilhões  

✓ Campo Vivo – Déficit de produtos químicos soma US$ 14 bilhões   

✓ Meio Filtrante – Importações brasileiras de produtos químicos no primeiro semestre do ano 

totalizaram US$ 19,6 bilhões  

✓ Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) – Setor externo  

✓ Portal Agrolink – Déficit de produtos químicos soma US$ 14 bilhões  

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
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https://globalcropprotection.com/2020/07/15/deficit-de-produtos-quimicos-soma-us-14-bilhoes/
https://campovivo.com.br/economia/deficit-de-produtos-quimicos-soma-us-14-bilhoes/
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/68256/importacoes-brasileiras-de-produtos-quimicos-no-primeiro-semestre-do-ano-totalizaram-us-196-bilhoes
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/68256/importacoes-brasileiras-de-produtos-quimicos-no-primeiro-semestre-do-ano-totalizaram-us-196-bilhoes
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/2020-07/20200715.pdf
https://www.agrolink.com.br/noticias/deficit-de-produtos-quimicos-soma-us--14-bilhoes_436715.html


✓ Revista Analytica – Combate à pandemia na indústria química e comunidades do entorno  

✓ Portal Fator Brasil – Déficit praticamente não recua e soma US$ 14 bilhões em semestre, diz relatório 

da Abiquim  

✓ Valor Econômico – Químico importado  

✓ Rocha & Negócios – Déficit comercial do setor químico cai 0,7% no 1º semestre, aponta Abiquim  

✓ Conselho Federal de Química (CFQ) – “Há uma visão nova da Química, ligada ao bem-estar pessoal, à 

higiene e à saúde” 

✓ Eu quero investir – Déficit de produtos químicos atinge US$ 14 bi no semestre, diz Abiquim 

✓ Yahoo.com – Déficit comercial do setor químico cai 0,7% no 1º semestre, aponta Abiquim  

✓ Valor Econômico – Déficit comercial do setor químico cai 0,7% no 1º semestre, aponta Abiquim  

✓ Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) – Química em Pauta  

✓ Revista Plástico Nordeste – Abiquim, signatária da carta aberta ao Congresso Nacional “Gás para Sair 

da Crise” 

✓ Tratamento e Água – Marco Legal do Saneamento atrai investimentos em infraestrutura e impulsiona 

indústria química no Brasil  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Fundação Espaço ECO desenvolve calculadora de emissões de CO2 gratuita 

Oxiteno realiza doações no Brasil, Estados Unidos e Uruguai para combater a Covid-19  

Unidade da BASF em Camaçari completa 5 anos  

Croda sediará sua primeira Conferência Digital de Sustentabilidade  

Conservadoras DaColheita são usadas na exportação de limão do Brasil para a Eurásia  

Covestro e Trans-Textil colaboram em revestimento têxtil   

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 21 a 24 de julho     

21 de julho 

09h00 – Comissão Temática de Gerenciamento de Produto (Gepro) 

10h00 – Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas  

23 de julho  

09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior 

https://revistaanalytica.com.br/combate-a-pandemia-na-industria-quimica-e-comunidades-do-entorno/
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=394672
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=394672
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/15/b1fbf18c-curtas.ghtml
https://rochasenegocios.com.br/Deficit-comercial-do-setor-quimico-cai-07-no-1-semestre-aponta-Abiquim/
http://cfq.org.br/noticia/ha-uma-visao-nova-da-quimica-ligada-ao-bem-estar-pessoal-a-higiene-e-a-saude/
http://cfq.org.br/noticia/ha-uma-visao-nova-da-quimica-ligada-ao-bem-estar-pessoal-a-higiene-e-a-saude/
https://www.euqueroinvestir.com/deficit-de-produtos-quimicos-atinge-us-14-bi-no-semestre-diz-abiquim/
https://br.financas.yahoo.com/noticias/d%C3%A9ficit-comercial-setor-qu%C3%ADmico-cai-192012403.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/14/deficit-comercial-do-setor-quimico-cai-07percent-no-1o-semestre-aponta-abiquim.ghtml
https://www.abtcp.org.br/informe/56.html
http://revistaplasticonordeste.com.br/noticia/583#.XxJBT21Kh1u
http://revistaplasticonordeste.com.br/noticia/583#.XxJBT21Kh1u
https://www.tratamentodeagua.com.br/marco-legal-saneamento-industria-quimica-brasil/
https://www.tratamentodeagua.com.br/marco-legal-saneamento-industria-quimica-brasil/
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
Unidade%20da%20BASF%20em%20Camaçari%20completa%205%20anos
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos 

 

 
 Expediente 
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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). 
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