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MEDIDAS DO GOVERNO

ANA adia cobrança pela captação de água bruta para aliviar custos do setor produtivo
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas (ANA) suspendeu a cobrança da captação de água bruta em
rios e reservatórios de domínio da União pelos próximos quatro meses. A medida atende pedidos do setor
produtivo e beneficia detentores de outorga para captação da água bruta, como indústrias, produtores rurais,
irrigantes e empresas de saneamento, por exemplo. A ação se enquadra no conjunto de esforços para o
enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
A ANA publicará nos próximos dias uma resolução para determinar que os vencimentos dos boletos de cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União fiquem postergados por quatro meses. Os boletos de
cobrança previstos para o exercício 2020 terão o vencimento da primeira parcela em agosto de 2020, resultando
assim em até cinco parcelas mensais.
A medida diz respeito à cobrança pelo uso da água bruta (ou seja, não tratada e não distribuída pelas empresas
de saneamento) em rios de domínio da União (interestaduais e transfronteiriços) e reservatórios com regulação
federal.
Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim,
Aline Bressan.
Clique aqui e leia a notícia publicada no site da ANA.

DOAÇÕES

Rotary Club e Universidade Santa Cecília
recebem doações para produção de escudos faciais
O Rotary Club de Santos-Porto e o Rotary Club Satélite de Santos-Porto Empreendedorismo desenvolvem em
parceria com outros clubes Rotary da Região e a Universidade Santa Cecília (Unisanta), a confecção de escudos
faciais, que serão doados aos profissionais da área da saúde dos hospitais e unidades de pronto atendimento da
baixada santista.
Os protetores faciais são criados nas impressoras 3D e cortadora laser do InovFabLab da Unisanta e para poder
concretizar esse projeto, as entidades estão recebendo doações do seguintes materiais: folhas de acetato A3,
plástico ABS, policarbonato e acrílico (exceto PVC), álcool em gel ou recursos financeiros para a aquisição desses
materiais.
As empresas ou pessoas que queiram fazer doações podem entrar em contato com o presidente do Rotary Club
Satélite Santos-Porto Empreendedorismo, Gianluca Giuliani, pelo e-mail: contatogianlucagiuliani@gmail.com ou
pelo telefone (13) 99711-4242; com a presidente do Rotary Club de Santos-Porto, Caroline Teixeira, pelo
telefone (13) 99710-1709; ou pelo telefone (13) 99126-1577 com a secretária dos clubes, Luciana Patriota.

PERSPECTIVAS

Webinar discute estrutura socioeconômica após a pandemia
A consultoria Produttare realiza no dia 14 de abril, das 11 às 12 horas, o webinar gratuito “O que esperar da
economia e da sociedade depois da pandemia?”, que abordará os riscos e as oportunidades da estrutura
socieoeconômica após a pandemia, incluindo os novos padrões de consumo, cadeias produtivas, sistemas logísticos,
de suprimentos e de distribuição.
O webinar terá a participação do economista, diretor da consultoria Elabora, conselheiro da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP), João Furtado, que será entrevistado pelo CEO da Produttare, Junico Antunes.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

DOAÇÕES

Firjan Sesi recebe doações de materiais e equipamentos
para realizar testes do coronavírus

A Rede Metrológica de Química do Inmetro (Remeq-I) promove uma campanha para auxiliar a escola Firjan Sesi a

realizar testes moleculares do tipo RT-PCR, para detecção do coronavírus em trabalhadores das indústrias do Rio de
Janeiro, mas a instituição está com dificuldades para adquirir insumos e equipamentos para promover uma operação
regular e realizar 2,2 mil análises por dia.
A Firjan Sesi aceitas doações ou empréstimos, mas também se dispõe a reembolsar pelos materiais que possam ser
repassados e comprar ou alugar os equipamentos listados abaixo.
Os interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone 21 99150-8914, com o gerente de do Centro
de Inovação em Saúde Ocupacional do SESI, Paulo Furio.

Entre as propostas do setor para impulsionar a diversificação da indústria
química está a construção de uma biorrefinaria integrando uma usina
tradicional de açúcar e etanol, utilizando como insumo biomassa em região de
fronteira agrícola.
Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”

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

✓ Revista Paint & Pintura – Abiquim realiza acompanhamento de medidas aduaneiras e trabalha na
gestão técnica junto às autoridades
✓ Revista Paint & Pintura – Recomendações de melhores práticas da Abiquim para motoristas e
profissionais de recebimento e entrega de cargas
✓ Portal Naval – ANTT realiza em maio audiência pública sobre a tabela do frete rodoviário e recebe
contribuições públicas sobre o tema
✓ Jovem Pan – Indústria química teme aumento de impostos em plena crise
✓ Jovem Pan (YouTube) – Indústria química teme aumento de impostos em plena crise
✓ Revista Paint & Pintura – Setor químico elogia criação de linhas de crédito para pagamento de salários
de pequenas e médias empresas
✓ Revista Borracha Atual – A indústria essencial hoje, amanhã e depois
✓ Estadão.com – A indústria essencial hoje, amanhã e depois
✓ CNN Brasil – Falta de produto que transforma álcool em gel é entrave para atender demanda
✓ Portal do Agronegócio – Setor químico quer financiamento para insumos
✓ Química e Derivados – Produção e vendas da indústria química crescem no 1º bimestre de 2020
✓ Associação Brasileira de Tratamento de Superfícies (ABTS) – A indústria essencial hoje, amanhã e
depois
✓ Associação Brasileia de Comunicação Empresarial (Aberje) – ABNT disponibiliza de forma gratuita
normas técnicas para ajudar a prevenir o contágio pelo coronavírus
✓ Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) – Abiquim e Ambipar apresentam
cuidados de prevenção ao coronavírus
✓ Ambipar News – Abiquim e Ambipar apresentam cuidados de prevenção ao coronavírus

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Eastman doa materiais para auxiliar no combate à proliferação de COVID-19 no Brasil
Braskem se une a parceiros para doar material a hospitais e comunidades no combate ao coronavírus

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*

Reuniões programadas nos dias 14 a 20 de abril
14 de abril
14h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade
15 de abril
09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação
09h00 – Comissão Temática de Logística e Parceiros do Atuação Responsável
10h00 – Comissão Setorial de EPS
16 de abril
09h00 – Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador
14h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência
Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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