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O SINDIQUIM/RS se engajou na 
divulgação do Movimento 
voluntário de apoio à crise do 
Oxigênio Medicinal em Manaus – 
AM, uma iniciativa da ABIQUIM 
            
Reportamo-nos ao assunto em referência, 

para informar que por deliberação e 

aderência unânime na reunião do Conselho 

Diretor da Associação Brasileira da Indústria 

Química (“ABIQUIM”) ocorrida aos 

27/01/2021, resolveu-se promover um 

movimento voluntário pelo setor químico 

sob a liderança da ABIQUIM, frente a 

solicitação recebida de entes do Governo 

Federal para disponibilizar 1.240 (hum mil, 

duzentos e quarenta) cilindros de 10 m³ (dez 

metros cúbicos) de oxigênio medicinal. 
                         

Para tanto, questionamos se V.Sas. tem 

interesse em participar de uma ação de 

doação de forma a centralizar e concentrar 

cilindros aplicáveis para envase de Oxigênio 

Medicinal, quer estejam vazios ou não, para 

destinação direta aos cuidados e custódia do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
                        Caso haja interesse de 

participação nesta iniciativa voluntária de 

doação ora apresentada, pedimos a gentileza 

de retornarem até o dia 1º de fevereiro de 

2021, às 12:00h. no endereço eletrônico 

presidencia@abiquim.org.br.  
  
A ABIQUIM continuará envidando todos os 

esforços neste cenário e sua aderência 

certamente refletirá positivamente na 

mitigação da escalada da crise sanitária 

causada pela COVID-19 no Brasil. 
 Colocamo-nos à disposição para os 

esclarecimentos que se façam necessários. 
 

Sindicatos 

industriais se 

engajam à 

campanha de 

associativismo 
A importância e os 

benefícios de fazer parte 

de um sindicato são o 

foco da campanha 

lançada em janeiro pela 

FIERGS, FIESC e 

FIEP, com o slogan 

“Sindicato Forte. 

Indústria Forte”. No Rio 

Grande do Sul, os 

sindicatos industriais 

aderiram à proposta e 

estão mobilizando as 

empresas dos setores e 

regiões que 

representam. 

De acordo com o vice-

presidente e 

coordenador da 

Unidade de 

Desenvolvimento 

Sindical da FIERGS, 

Gilberto Ribeiro, a 

empresa que age por 

conta própria deixa de 

dispor da força coletiva 

representada pelo 

sindicato e pela 

Federação das 

Indústrias. “Enquanto o 

industrial está focado no 

seu negócio, nós 

trabalhamos para 

resolver os problemas 

coletivos e identificar os 

riscos e as 

oportunidades para a 

competitividade dos 

negócios”, afirma 

Ribeiro. FIERGS 

Déficit em 
produtos 

químicos soma 
US$ 30,4 

bilhões em 
2020, 

superando 
projeção da 

Abiquim 
O Brasil importou 

US$ 41,4 bilhões em 

produtos químicos 

em 2020, valor total 

pago pela aquisição 

das mais de 51,5 

milhões de toneladas, 

recorde em volume 

importado pelo País 

ao longo de toda a 

série histórica de 

acompanhamento da 

balança comercial 

setorial pela Abiquim 

(desde 1989). Na 

comparação com os 

resultados de 2019, 

foi registrada uma 

redução de 6,3% no 

valor monetário das 

importações, mas 

uma significativa 

elevação de 8,2% nas 

quantidades físicas 

adquiridas, em 

especial tendo em 

vista as graves 

conjunturas 

econômicas global e 

nacional decorrentes 

da pandemia de 

Covid-19...(Leia 
aqui a matéria 
completa)  
Fonte: Abiquim 
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