Política de divulgação do Abiquim Informa
Caros leitores,
Em virtude da pandemia do coronavírus, os governos federal, estaduais e municipais publicam
diariamente medidas que impactam na operação da cadeia química e petroquímica. Todas as
informações recebidas pela Abiquim que tenham impacto nas operações dos associados serão
publicadas nas edições especiais do Abiquim Informa.

Recomendações de melhores práticas da Abiquim para motoristas e
profissionais de recebimento e entrega de produtos
As Comissões Temáticas de Logística e de Parceiros do Atuação Responsável da Abiquim
desenvolveram o guia “Covid-19: Recomendações para motoristas e destinatários no transporte de
produtos químicos” com informações para aumentar a segurança de motoristas, transportadores
rodoviários, embarcadores e destinatários
O documento apresenta as melhores práticas visando aumentar a segurança de todos os
profissionais envolvidos no embarque e desembarque de produtos químicos, ao mesmo tempo
mantendo a viabilidade operacional do processo logístico de insumos fundamentais para a
produção e itens necessários ao combate e prevenção ao coronavírus.
As associadas da Abiquim, incluindo as transportadoras, já adotam o Programa Atuação
Responsável® que promove a melhoria contínua em saúde, segurança e meio ambiente. O setor
também possui o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
(SASSMAQ) para as empresas que desenvolvem atividades na área logística.
Mais informações pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos
Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato.
Clique aqui para fazer o download do guia “Covid-19: Recomendações para motoristas e
destinatários no transporte de produtos químicos”. (Leia aqui a matéria no site da Abiquim)

Página “Vamos Vencer” reúne informações das medidas econômicas
criadas pelo Governo Federal para auxiliar as empresas
O Governo Federal disponibiliza em seu site a página “Vamos Vencer”, que agrega informações
das medidas econômicas, como isenção de impostos, linhas de crédito, prorrogação de certidões,
suspensões de exigências administrativas, entre outras, criadas para ajudar as empresas a
manterem suas operações durante o combate à pandemia de Covid-19.
As medidas estão dividas de acordo com o perfil de negócio: indústria de médio e grande porte;
indústria de pequeno porte; comércio de médio e grande porte; comércio de pequeno porte;
serviços de médio e grande porte; e serviços de pequeno porte.
Clique aqui para acessar a página “Vamos Vencer”. (Leia aqui a matéria no site da Abiquim)

Procedimentos para efetuar doações ao Estado de São Paulo
O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Comitê Executivo do Governo Covid-19, criou a
Comissão de Avaliação, responsável pelo recebimento doações de bens e serviços.
Essa comissão é estruturada pelo Edital de chamamento público nº 01/2019, processo SPDOC nº
301699/2019, que teve validade prorrogada até 24 de setembro de 2020. O Edital contém
informações sobre o processo de inscrição para efetuar as doações, o modelo de ficha de
inscrição, da proposta de doação e do termo de doação.
As doações em dinheiro podem ser feitas para o Fundo Social de São Paulo (FUSSP). As
transferências podem ser feitas via Banco do Brasil, agência nº 1897-X, conta corrente nº 19.490-5,
CNPJ/MF nº 44.111.698/ 0001-9 ou por boleto bancário, que podem ser gerados no site do FUSSP.
Clique aqui para ler o edital de chamamento público nº 01/2019, processo SPDOC nº 301699/2019.
Clique aqui para gerar o boleto bancário para fazer sua doação.
Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail doacaodebens@sp.gov.br
ou pelo telefone (11) 9.8882-1341 (WhatsApp). (Leia aqui a matéria no site da Abiquim)

ABNT disponibiliza 32 normas técnicas gratuitas
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) disponibilizou de forma gratuita mais 32
normas técnicas referentes à ventiladores pulmonares, luvas, têxteis para saúde, proteção ocular e
mais alguns produtos usados para contribuir no combate à pandemia de Covid-19.
A ABNT já havia disponibilizado de forma gratuita sete normas citadas na Resolução da Diretoria

Colegiada (RDC) nº 356, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitário (Anvisa).
O fornecimento de acesso gratuito às normas técnicas facilitará o trabalho de muitas empresas que
estão convertendo suas linhas de produção para garantir que os profissionais de saúde e os
pacientes tenham acesso aos equipamentos que precisam com urgência. (Leia aqui a matéria
completa no site da Abiquim)

Plastivida promove doação à rede Bom Prato
A Plastivida organiza a doação de talheres, embalagens e copos plásticos descartáveis para a rede
de restaurantes Bom Prato, localizados no Estado de São Paulo.
O objetivo da doação é aumentar as condições sanitárias da população carente que adquire
refeições na rede Bom Prato, mas que no momento precisa fazer suas refeições em locais abertos,
por impossibilidade de utilizar as instalações físicas dos restaurantes a fim de evitar a aglomeração
de pessoas.
O presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, explica que a entidade também tomou os cuidados
jurídicos em relação à Lei Municipal 17.261, de 13 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a proibição
de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que ela especifica.
A Plastivida já recebeu a aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo para a continuidade da doação.
Recentemente, no dia 1 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar, por
meio do processo nº 2017452-91.2020.8.26.0000, suspendendo os efeitos da Lei Municipal nº
17.261/2020.
As empresas que queiram colaborar com a doação organizada pela Plastivida podem entrar em
contato pelo e-mail: claudiaveiga@plastivida.org.br, com a assessora de Comunicação da
Plastivida, Claudia Veiga. (Leia aqui a matéria no site da Abiquim)

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
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui os
da Abiquim que ocorrerão nesta semana
releases das empresas associadas da Abiquim

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

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
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