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SASSMAQ terá novo módulo Terminal de Contêiner e 
amplia número de transportadoras certificadas no módulo 
Estação de Limpeza 
  
 
 

A Comissão Temática Consultiva do SASSMAQ realiza no primeiro semestre deste ano o piloto do 
módulo SASSMAQ Terminal de Contêiner, que tem por objetivo avaliar a segurança, saúde, meio 
ambiente e qualidade dos terminais utilizados para operações de estocagem de produtos químicos 
em contêineres e isotanques...(Leia aqui a matéria completa) 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

     

ABNT publica norma técnica para adesivos e selantes elaborada pelo 
CB-010 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, em fevereiro, a norma técnica ABNT 
NBR 16815:2020 - Adesivos e selantes - Determinação experimental de composto orgânico volátil 
(COV), elaborada pelo Comitê Brasileiro de Química (ABNT/CB-010), que está no âmbito da 
Abiquim...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

     

 

  

Abiquim recebe CNI na reunião da Comissão 
de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de 
Comércio Exterior 
 

A Abiquim recebeu na reunião de 13 de fevereiro da 
Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de 
Comércio Exterior (COFAC) os representantes da área de 
Política Comercial da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Constanza Negri Biasutti e Ronnie Pimentel, para 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8619
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8618


atualização das ações realizadas no âmbito da Coalizão 
Empresarial para Facilitação de Comércio (CFB) em 2019 e 
as prioridades para 2020...(Leia aqui a matéria completa) 

  

 

       
 

     

 

  

Abiquim discute plano de trabalho da 
FPQuímica de São Paulo com deputado 
Thiago Auricchio 
 

O deputado estadual de SP e coordenador da Frente 
Parlamentar em Apoio à Indústria Química no Estado de São 
Paulo, Thiago Auricchio (PL), se reuniu com representantes 
da Abiquim para discutir o plano de trabalho da Frente 
estadual para o ano de 2020...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

Secretarias de Estado da Saúde e de Infraestrutura e Meio Ambiente  
de São Paulo publicam resolução que disciplina o reúso da água não 
potável 
 
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 
ambas do Estado de São Paulo, publicaram a Resolução Conjunta nº 01 de 13 de fevereiro de 2020, 
que disciplina o reúso direto não potável de água, para fins urbanos, proveniente de Estações de 
Tratamento de Esgoto Sanitário e dá providências correlatas...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

 

  

Ministério da Saúde realiza oficinas para 
discutir norma de potabilidade da água para 
consumo humano 
 

O Ministério da Saúde realiza em março uma rodada de 
oficinas em todas as regiões do País para apresentar e 
discutir a nova norma de potabilidade da água para consumo 
humano, que atualiza os parâmetros de monitoramento da 
água, como turbidez, cor e pH, realizados pelos prestadores 
de serviço de abastecimento de água e pelo setor de saúde... 
(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8617
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Desligamento da diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, 
Marina Mattar 
 

A Abiquim comunica que a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Marina Mattar, 
deixou o cargo na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020....(Leia aqui a matéria completa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema 
Logística é necessário realizar obras de duplicação em rodovias que atualmente são de pista 
simples, visando garantir maior segurança aos usuários.  
 
*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 

 

  

 

  
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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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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