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TQUIM inaugura auditório em homenagem a Mirtes Suda  
 

Personalidade da área de Segurança e Meio Ambiente do setor químico e de transportes, Mirtes 
Suda teve papel-chave na implantação do sistema de Qualidade da TQUIM 

 
 
A TQUIM inaugurou, em um emocionante evento, o auditório de sua filial de São Bernardo do Campo/SP. 
Nomeado de “Auditório Mirtes Suda”, o espaço de treinamento e reuniões da empresa presta homenagem à 
pessoa e profissional Mirtes, que atuou na Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e teve 
papel-chave na implantação do sistema de qualidade da TQUIM.  
 
Estiveram presentes ao encontro, realizado em 13 de março, os familiares da homenageada: Roberto Suda, 
Sérgio Suda, Rafael Suda, Cristina Midori Sakagami, Thais Yume Suda e Marici Suda Hatushikano, além de 
Emily Suda de Aquino, que participou via web. Também compareceram representantes da Associação 
Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP) e da Abiquim, com destaque para 
Gisette Nogueira (Assessora de Assuntos Regulatórios e de Meio Ambiente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e Uso Profissional – ABIPLA, 
ex-Assessora Técnica da Abiquim e que foi sócia de Mirtes), Sergio Sukadolnick (representante da ABTLP e 
Abiquim) e Eduardo Leal (ABTLP). Da TQUIM, participaram Walter Almeida (Diretor Superintendente), 
Luciene Oliveira (Gerente de Qualidade), Sueli Almeida (Sócia), Celso Lourenço de Oliveira (Controladoria) 
e Thaís Yuri de Almeida (Gerente de Projetos).  
 
Durante o café da tarde servido no início do encontro, os presentes partilharam histórias e memórias sobre 
Mirtes, que infelizmente veio a falecer vítima de um acidente aéreo. 
 
Conforme lembrou Walter Almeida, Diretor Superintendente da TQUIM, “Mirtes deixou um legado”, pois 
contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento das áreas de Meio Ambiente e Segurança de toda a 
indústria química e de transportes. 
 
Dentre as atividades desempenhadas por Mirtes na TQUIM, destaca-se o projeto para a estação de 
efluentes da empresa, além de outros projetos nas áreas de Segurança e Meio Ambiente, essenciais para o 
desenvolvimento de uma cultura e de processos de qualidade na empresa.   
 
“Ela era uma apaixonada pelo que fazia”, destacou Sergio Sukadolnick, representante da ABTLP e Abiquim, 
e que trabalhou com Mirtes na Associação.  
 
Depois, os presentes se dirigiram ao auditório, localizado na área adjacente ao Armazém Geral da TQUIM. 
 
Roberto Suda, irmão de Mirtes, fez o descerramento das placas, uma com o nome do auditório e outra 
trazendo informações sobre Mirtes e sua importância para a história da TQUIM.  
 
“É uma homenagem merecida”, resumiu Gisette Nogueira, representante da ABIPLA e que trabalhou com 
Mirtes na Abiquim e também foi sua sócia. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Roberto Suda (irmão de Mirtes) descerra a placa em homenagem à irmã e a que dá nome ao auditório da 
TQUIM. 
 

Convidados do evento, da 
esquerda para a direita: 
Eduardo (ABTLP), Sergio 
(ABTLP e Abiquim), Celso 
(TQUIM), Cristina, Thais, 
Rafael, Roberto, Marici e 
Sérgio (familiares), Sueli e 
Walter (TQUIM), Gisette 
(ABIPLA) e Luciene (TQUIM). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Familiares de Mirtes Suda em frente ao 
auditório, segurando placa de homenagem, da 
esquerda para a direita: Marici (irmã), Roberto 
(irmão), Rafael (sobrinho), Cristina Midori 
(cunhada), Thaís (sobrinha), Sérgio (sobrinho).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Créditos das fotos: Sueli Almeida (TQUIM) 
 

 (OBS: Em anexo, enviamos estas e outras 
fotos em alta resolução) 



Texto da placa em homenagem a Mirtes Suda, localizada na entrada do auditório da TQUIM em sua filial 

de São Bernardo do Campo/SP: 

 

 

 

 

 

Nosso espaço “AUDITÓRIO MIRTES SUDA” é dedicado para a capacitação de profissionais, interação 

com clientes e, acima de tudo, para a formação de cidadãos cientes de suas responsabilidades perante a 

sociedade. 

Mirtes Suda, natural de Lins/SP, foi uma Engenheira Química, com especialização em Engenharia de 

Segurança, pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, em São Paulo/SP. Profissional competente, 

atuou em empresas e associações do setor químico e de transportes. 

Na TQUIM, Mirtes conduziu projetos de grande importância na área de Meio Ambiente e Segurança. 

Principalmente, contribuiu com os nossos primeiros passos na Qualidade, acompanhando-nos em nossa 

evolução contínua, como empresa comprometida com altos padrões de atendimento aos nossos clientes e 

segurança nas operações.  

Aos que tiveram o prazer de conhecê-la, restam lembranças e saudade de um ser humano abençoado, 

dedicado e de coração aberto para viver plenamente. À Mirtes, nossa eterna gratidão por suas orientações e 

presença, o que nos ajudou a nos tornarmos a empresa e os profissionais que somos hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Mirtes Tomie Suda 

★28/09/1956                     

✞17/07/2007 

 
Auditório Mirtes Suda, Tquim Transportes Ltda., São Bernardo do Campo, inaugurado em 13/03/2020. 

 



Sobre a TQUIM 
 
Constituída em 1980, a TQUIM é uma empresa especializada em produtos químicos e petroquímicos, 
perigosos e não perigosos, atuando nos segmentos de transporte e distribuição de granéis líquidos, carga 
embalada completa e fracionada e armazenagem de produtos embalados. 
 
Com sede em Diadema/SP, possui filiais em Camaçari/BA, São José dos Pinhais/PR, Joinville/SC e 
Esteio/RS, além da unidade para armazenagem em São Bernardo do Campo/SP. 
 
Saiba mais em: www.tquim.com.br. 
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