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Abiquim participa de reunião com governador de  
São Paulo, João Doria 
  
 

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participou no dia 23 de março de uma reunião por 
meio de videoconferência com o governador do Estado de São Paulo, João Doria. Durante o 
encontro, o governador pediu ao setor industrial que se possível fizessem doações que contribuam 
no combate ao coronavírus...(Leia aqui a matéria completa) 

  

    

 

 

 

 

  

 

     

CARTA ABERTA DO SETOR QUÍMICO BRASILEIRO - 02  
 

Assunto: O setor químico como Indústria Essencial para o combate à Pandemia de COVID-19 

A Abiquim, representante do setor químico brasileiro, reiterando a carta aberta do setor químico e 
petroquímico PE 018/2020, enviada em 20 de março de 2020 se mostra preocupada com a 
situação em que o Brasil se encontra por conta da crise da COVID-19. O setor é essencial para 
evitar o potencial risco...(Leia aqui a matéria completa) 
   

 

          

     

CARTA ABERTA DO SETOR QUÍMICO BRASILEIRO 
 

Assunto: Combate à Pandemia de COVID-19 

A indústria química é fornecedora estratégica e essencial de boa parte dos produtores de itens 
absolutamente essenciais para os serviços de saúde, combate à proliferação de doenças e 
garantia do bem-estar da população. Álcool em gel, luvas e equipamentos de proteção individual, 
anestésico, gases medicinais, detergentes, desinfetantes, descartáveis em geral, equipamentos 
hospitalares...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8662
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8652
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8648


          
 

     

Mensagem do presidente-executivo Ciro Marino sobre o funcionamento 
da Abiquim 
 

Considerando que de 24 de março até o dia 7 de abril o Estado de São Paulo estará em 
quarentena, e que a medida obriga o fechamento do comércio, mantendo somente os serviços 
essenciais, como os das áreas de saúde e segurança, todos os colaboradores da Abiquim e os 
profissionais terceirizados passam a exercer a atividade de trabalho remoto a partir de terça-feira 
(24/03/2020)...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

       
 

     

Ampliação temporária da validade da certificação do SASSMAQ 
 

Diante do cenário imposto pelo Covid-19 em nosso País, a indústria química brasileira está 
comprometida a tomar medidas que garantam, de modo seguro a seus colaboradores, a 
continuidade das suas operações e fornecimento às cadeias produtivas...(Leia aqui a matéria 
completa) 
  

 

       
 

     

 

  

RECE - Déficit em produtos químicos recua 
10,5% e totaliza US$ 4,4 bilhões no bimestre 
 

O déficit acumulado da balança comercial de produtos 
químicos atingiu US$ 4,4 bilhões nos dois primeiros meses do 
ano. O valor representa queda de consideráveis 10,5% em 
relação ao mesmo período do ano passado, que havia sido de 
US$ 4,9 bilhões...(Leia aqui a matéria completa) 
 

 

 

      
 

     

Cetesb suspende prazos processuais por 30 dias e publica informações 
sobre seu atual sistema de funcionamento 
 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cestesb), suspendeu os prazos processuais, por 
30 dias, contados a partir do dia 16 de março de 2020, devido ao cancelamento temporário de 
visitas e atendimento presencial de público externo nas dependências da companhia...(Leia aqui a 
matéria completa) 
  

 

        

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8663
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8647
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8647
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8660
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8659
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8659


 

     

Comissão de SSHT da Abiquim permite participação de não-membros nas 
videoconferências de boas práticas no combate à pandemia do 
coronavírus 
 

A Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim têm 
mantido constantes reuniões, por meio de videoconferência, para a troca de informações sobre boas 
práticas implementadas nas empresas que fazem parte da comissão...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

      
 

     

ABNT abre consulta nacional de projeto desenvolvido pela  
Comissão de Estudo de Poliestireno Expandido (EPS) 
 
 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) abriu para consulta o Projeto ABNT NBR 16866 
Poliestireno expandido (EPS) – Determinação das propriedades – Métodos de ensaio até 14 de maio 
de 2020. A abertura de consulta do projeto é o reconhecimento do trabalho da Comissão de Estudo de 
Poliestireno Expandido (EPS)...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

        
 

     

ANTT suspende obrigações e penalidades relacionadas ao  
cadastramento do CIOT para TAC e TAC-Equiparado 
 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU), do 
dia 23 de março, a Resolução nº 5.876, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, no âmbito do 
serviço de transporte rodoviário de cargas...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

      
        

     

BNDES apresenta novas soluções financeiras para as empresas 
 
O BNDES oferece três novas soluções para ajudar as empresas: a solução Renegociação 
Emergencial, a ampliação do BNDES Crédito Pequenas Empresas e o novo FINAME Materiais 
industrializados, que financia insumos para a produção, incluindo mais de 2,5 mil itens...(Leia aqui a 
matéria completa) 
  

 

           
 

     
Determinações referentes à Saúde e Segurança do Trabalho 
da Medida Provisória nº 927 
 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8658
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8657
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8656
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8661
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8661


O Governo Federal publicou no dia 22 de março a Medida Provisória (MP) nº 927, que dispões sobre 
as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 06 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19)...(Leia aqui a matéria completa) 
  

 

   

    

 

 

 

 

  

  

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema 
Inovação e Química 4.0 é preciso criar polos de inovação – empresas e ICTs que realizem 
pesquisas em áreas temáticas de interesse e sejam aprovados pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
 
*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 
  

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8655
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8654
https://www.abiquim.org.br/cursos
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://www.abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8653
http://www.abiquim.org.br/
mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br


 

  

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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