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Vídeo-treinamento 

“Primeiro no Local-

PróQuímica”  

  

Foto: Suatrans  Reprodução 

YouTube 

 
Vídeo treinamento “Primeiro no 

Local – Pró-Química”. 
  

O vídeo retrata a atuação 

adequada do “Primeiro no 

Local”, profissional designado 

para se dirigir ao local do 

acidente, constatar os fatos e 

adotar as primeiras medidas 

protetivas. Ele foi produzido 

pelo Pró-Química e a 

Comissão de Estudos de 

Prevenção de Acidentes no 

Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos no Estado 

de São Paulo, que tem entre 

seus integrantes órgãos do 

governo e entidades 

representativas de setores 

industriais, entre elas a 

Abiquim. As gravações foram 

realizadas num trecho da 

rodovia Ayrton Senna, em São 

Paulo e contaram com a 

participação de profissionais 

da Cetesb, do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São 

Paulo, da Polícia Rodoviária 

Federal e da Central Pró-

Química, além do apoio de 

empresas Luft que atua no 

transporte rodoviário de 

produtos perigosos e Suatrans 

que atua no atendimento a 

emergências de produtos 

perigosos. O vídeo 

treinamento está disponível 

no canal da Suatrans no 

YouTube, no site do Pró-

Química www.proquimica.ind.br 

e também nas redes sociais.  

      

 

 
   

 
   

 

 

Indústria química debate 

diversificação energética 

com governo do RS 

 Foto: Governo do Rio Grande do 

Sul/Divulgação 

 
Representantes da indústria química e do 

governo do Rio Grande do Sul debatem 

diversificação energética 
 

 Representantes do Sindicato das 

Indústrias Químicas no Estado do Rio 

Grande do Sul (Sindiquim), da 

Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Sul (Fiergs) e da Abiquim 

se reuniram, no dia 26 de fevereiro, 

com o secretário de Estado Adjunto 

da Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia, 

Evandro Fontana, e com o 

coordenador de Planejamento da 

Secretaria de Minas e Energia, Paulo 

Pereira, ambos representantes do 

Governo do Rio Grande do Sul. 

Durante a reunião, que foi uma 

continuidade do encontro realizado 

em 7 de fevereiro, quando 

representantes do setor químico 

apresentaram ao governador do Rio 

Grande do Sul, José Ivo Sartori, a 

importância do gás como energia e 

matéria-prima, foi debatida a 

diversificação energética no estado 

para o atendimento de demandas 

da indústria visando aprimorar 

políticas públicas que possam 

garantir a competividade da 

indústria brasileira. Segundo a 

diretora de Economia e 

Estatística da Abiquim, 

Fátima Giovanna 

Coviello Ferreira, “o setor 

químico tem sofrido muito 

com a falta de 

competitividade do gás 

natural, com várias 

fábricas encerrando 

atividade produtiva e 

sem aproveitamento das 

inúmeras oportunidades 

de investimento que o 

País oferece, não 

havendo muitas opções 

de curto prazo.  

A entidade está 

interessada na busca de 

alternativas que visem a 

diversidade de ofertantes 

e a ampliação da oferta 

efetiva de gás natural 

com preços compe- 

titivos. Fonte: ABIQUIM 

 

COMUNICADOS 

TÉCNICOS: 
 
 

TAXA de Controle e 
Fiscalização Ambiental 
Municipal – TCFA:  
Notificação de cobrança 
pelo Consórcio PRÓ-
SINOS. 
Constitucionalidade e 
Legalidade.  
 
 
RS institui parcelamento 
de ICMS para 
cooperativas 
 

 
Cartilha de Ergonomia 
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