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OXIGÊNIO

Abiquim divulga guia de Boas Práticas no Manuseio do Oxigênio Medicinal
A entidade e empresas produtoras de gases medicinais atendem pedido do governo brasileiro
para auxiliar os profissionais que atuam nos hospitais a otimizar o uso do oxigênio

A Abiquim e suas associadas, atendendo a uma solicitação do Governo Federal, Ministério da Saúde e Ministério
da Economia, reuniu contribuições das principais empresas fabricantes de oxigênio do Brasil, em formato de forçatarefa, para elaboração de um guia simplificado sobre Boas Práticas no Manuseio do Oxigênio Medicinal, com o
objetivo de auxiliar os profissionais que atuam em ambientes hospitalares sobre o uso consciente e a oferta de
oxigênio em pacientes com Covid-19.
Esse guia prático esclarece que o uso mais eficiente do oxigênio demanda uma intervenção multiprofissional, que
vai desde os profissionais de engenharia/manutenção até aqueles que atuam na linha de frente no combate clínico
à Covid-19, para manter a oferta adequada de oxigênio aos pacientes e garantir seu uso eficiente. Todos os
membros da equipe devem estar atentos às manutenções de redes de gases, manuseios de válvulas e cilindros, às
indicações, às formas de administração do suporte de oxigênio e a dosagem a ser fornecida ao paciente.
A Abiquim renova seus cumprimentos às empresas produtoras de gases medicinais pelo esforço na batalha contra

a Covid-19, bem como pela parceria com as autoridades nesse combate. A entidade também se solidariza com os
profissionais de saúde, que estão trabalhando com abnegação e sob forte pressão na pior crise de saúde pública
de nossa história recente.
O guia está disponível para download no site da Abiquim. Clique aqui para fazer o download.

OXIGÊNIO II

Abiquim divulga guia com orientações básicas
para o transporte de cilindros de oxigênio

O “Guia orientativo para o transporte de cilindros de oxigênio” foi elaborado pela Abiquim e suas associadas
produtoras de gases medicinais, com o objetivo de disseminar orientações básicas no transporte de cilindros de
oxigênio às empresas engajadas no movimento de apoio à crise do oxigênio medicinal.
O Guia traz informações sobre as boas práticas no transporte, incluindo a necessidade de os cilindros serem
transportados em veículos com carroceria aberta, com cabine separada da área de carregamento e
preferencialmente na posição vertical. O guia ainda orienta sobre a importância de os cilindros não serem
transportados soltos para evitar que batam uns nos outros.
Os cilindros contêm gás sob alta pressão e podem explodir sob ação do calor, portanto o guia apresenta os
cuidados necessários em seu armazenamento, classificação e grau de perigo segundo a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e a National Fire Protection Association (NFPA), organização norte-americana que
estabelece normas e padrões para prevenção contra incêndio.

O “Guia orientativo para o transporte de cilindros de oxigênio” está disponível na página Covid-19 do site
da Abiquim.
RESINAS PLÁSTICAS

Governo reúne cadeia do plástico para desenvolver
ações que reduzam custos e aumentem a competitividade

A Abiquim organiza uma agenda de diálogos com entidades setoriais para apresentar sugestões de medidas ao
Ministério da Economia, que visam reduzir os custos e gerar maior competitividade aos produtores de resinas
plásticas, ao setor transformador de resinas e ao setor produtivo cliente dos plásticos utilizados em suas mais
diversas finalidades, como na construção civil, no segmento de eletro-eletrônicos, na produção de veículos, nas
embalagens para alimentos, entre outros.
Essa agenda de diálogos foi anunciada pela Abiquim durante a primeira reunião da Mesa da Cadeia do Plástico,
realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da
Economia, no dia 24 de março, por meio de videoconferência.
Enquanto entidade representativa do setor químico com abrangência nacional, a Abiquim entende que a temática
desta Mesa está intrinsecamente ligada à sua missão estratégica de promover a competitividade da cadeia da
química no País. Por essa razão, a associação convidou representantes das entidades parceiras a fim de ampliar as
discussões levando em consideração as propostas que tangem o setor químico e toda a sua cadeia produtiva. A
Abiquim entende que é de suma importância promover este diálogo de forma ética e transparente com seus
parceiros objetivando soluções para a competitividade com promoção do desenvolvimento sustentável, a geração
de empregos e de renda.
A Sepec e todos os setores têm o consenso de que o setor é impactado pela desvalorização cambial, aumento
mundial no custo do frete e da matéria-prima, além da redução na oferta global. Esses fatores afetam os custos de
produção de toda a cadeia, desde os produtores de resinas até a produção das embalagens dos alimentos que
chegam à gôndola dos supermercados. O trabalho em conjunto visa buscar um equilíbrio em todas as etapas desta
cadeia produtiva. A Sepec também chamou a atenção para a necessidade de diálogos do setor privado sem a
necessidade da presença do Estado como intermediário. O objetivo da Abiquim, com a agenda de diálogos da
cadeia produtiva, é exatamente esse, ou seja: contribuir para que o livre mercado dê conta de responder aos
desafios apresentados pela atividade econômica sem recurso ao Estado.
A Abiquim e suas associadas produtoras de resinas têm atuado em parceria com as cadeias adjacentes para
enfrentar esses impactos. Entre as ações já realizadas, constam propostas de quotas de importação de resinas, que
têm fabricação nacional, com imposto reduzido.
Foram convidadas a participar deste fórum as produtoras de resinas termoplásticas e as seguintes entidades,
também representadas na Mesa da Cadeia do Plástico: Associação da Indústria de Alimentos (Abia); Associação
Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis (Abief); Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer);
Associação Brasileira das Indústrias de Não tecidos e Tecidos Técnicos (Abint); Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo); Associação Brasileira da

Indústria do Plástico (Abiplast); Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc); Associação
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat); Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas
Plásticas e Afins (Adirplast); Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção (Anamaco);
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); Associação Brasileira de Fibras
Poliolefínicas (Afipol); Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); Associação Nacional dos Fabricantes de
Ônibus (Fabus); Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

MEIO AMBIENTE

Ibama prorroga prazo para entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou no Diário Oficial
da União (DOU) do dia 29 de março, a Instrução Normativa nº 4, que prorroga até 29 de junho de 2021, o prazo
regular para entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais (RAPP) de 2021, ano-base 2020.
Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail:
aline.bressan@abiquim.org.br e com a assessora de Assuntos Industriais da Associação, Fátima Ribeiro, pelo email: fatima.ribeiro@abiquim.org.br.
Clique aqui para ler a Instrução Normativa nº4.

COVID-19

Corpo de Bombeiros de São Paulo publica portaria com medidas para prevenção de
contágio pela Covid-19
O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial de SP a Portaria CCB –
32/800/21, que dispõe sobre a extensão de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pela
Covid-19.
A portaria estende até 30 de abril de 2021 a suspensão da exigência de brigada de incêndio nos processos de
regularização das edificações e áreas de risco. Ela também estende a validade das licenças emitidas para as
edificações e áreas de risco, a validade dos credenciamentos dos Centros de Formação de Bombeiros Civis
(CFCB) e a validade dos laudos de prevenção e combate a incêndio e pânico dos estádios de futebol, expirados
no período de 1º de março de 2020 e 29 de abril de 2021.
De acordo com a portaria, a retirada de documentos físicos nas unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de

São Paulo, para os processos do Serviço de Segurança contra Incêndio, ainda deve seguir os parâmetros
estabelecidos na portaria CCB-023/800/20 e o envio de documentos deve priorizar o “upload” no sistema Via
Fácil Bombeiros.
Clique aqui para ler a portaria CCB-032/800/21 (página 13).
Clique aqui para ler a portaria CCB-023/800/20.
Clique aqui para acessar o sistema Via Fácil Bombeiros.
Mais informações com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, Willian Matsuo, pelo e-mail:
willian.matsuo@abiquim.org.br.

Entre as principais atividades desenvolvidas pelos CCCs - Conselhos
Comunitários Consultivos – são realizados cursos, palestras, preparação de
informativos e solução de problemas, além de simulados de emergências e
muito mais.
Clique aqui e visite a página da Comissão de Diálogo com a Comunidade.

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 Tratamento de Água & Efluentes – Abiquim participa da primeira reunião da Mesa da Cadeia
do Plástico
✓ Metrópoles – Manobra de Bolsonaro para baratear diesel apavora indústria química
✓ Petronotícias – Governo e indústria química procuram iniciativas para reduzir os custos de todas as
resinas plásticas
✓ Agropages – Brazil imports 668,386 tons of agrochemicals in 2020, down 5,8%
✓ Agrolink – Brasil importa menos agroquímicos em 2020
✓ Portal Fator Brasil – O setor petroquímico no Brasil segue o caminho oposto da Índia
✓ Rádio Nacional – Especialista fala sobre oxigênio hospitalar
✓ Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) – Indústria e varejo já
reduzem produção e falam em alta de preços, com agravamento da pandemia
✓ Jornal Hoje – Seis estados estão em situação crítica para ter oxigênio necessário para pacientes com
Covid
✓ O Globo – Indústria e varejo já reduzem produção e falam em alta de preços, com agravamento da
pandemia
✓ Valor Econômico – País tem 81 cidades com risco de falta de oxigênio
✓ Valor Econômico – Setor privado se mobiliza diante da crise na saúde
✓ Edição das Dez (Globonews) – Estado de SP recorre à iniciativa privada para compra de oxigênio
✓ Jornal da CNN – (entrevista com o presidente-executivo, Ciro Marino, a partir 35 minutos e 55
segundos)
✓ Folha do ABC – Estado mobiliza iniciativa privada para garantir abastecimento de oxigênio
✓ Vida Rural MT – Déficit em produtos químicos avança mais de 20%
✓ CNN – Fornecedores prometem doar oxigênio para abastecer leitos de UTI em SP
✓ Jornal Nacional – Anvisa anuncia medidas para evitar desabastecimento de oxigênio e medicamentos
para intubação
✓ Portal do Agronegócio – Déficit em produtos químicos avança mais de 20%

Notícias das associadas

Press releases distribuídos pelas empresas

Artecola lança adesivo especial para caixas de frutas produzidas no Nordeste
Evonik e Cassava Sciences reúnem esforços no combate à doença de Alzheimer

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