Ano 30 - nº 708 – 26 de agosto de 2019

Abiquim, ICCA e Pacto Global promovem Seminário sobre
a preparação e o papel da indústria química para as
mudanças climáticas
Foto: Stefan Muller

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Da Costa

A Abiquim, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU e o International Council of Chemical
Associations (ICCA) realizaram o seminário “Como a indústria química está se preparando para
as mudanças climáticas?”, evento oficial da Semana do Clima da América Latina e Caribe, que
aconteceu em Salvador, entre os dias 19 e 23 de agosto...(Leia aqui a matéria completa)

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

promove evento sobre Economia Circular

A Secretaria de Políticas para Formação e Ações Estratégicas – SEFAE do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC realizará no próximo dia 29 de agosto o evento
“Economia Circular e Análise de Ciclo de Vida”...(Leia aqui a matéria completa)

Déficit em produtos químicos soma US$ 31,4 bi nos últimos 12 meses
e poderá ser recorde em 2019
As importações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 4,5 bilhões em julho, recorde mensal em
toda a série histórica de acompanhamento da balança comercial. Na comparação com o mês anterior,
junho, houve um aumento de expressivos 30,4% no valor importado, ao passo que em movimentações
físicas, de praticamente 4,5 milhões de toneladas, a elevação foi de 19,2% na mesma
comparação...(Leia aqui a matéria completa)

Agenda Estratégica de Logística do setor
químico tem novas ações por meio do convênio
de cooperação com a EPL
A diretora de Assuntos Técnicos da Abiquim, Andrea Carla Cunha,
apresentou durante a última reunião da Comissão Temática de
Logística e Parceiros do Atuação Responsável®, realizada no dia
21 de agosto, a terceira fase da Agenda Estratégica de Logística
da Abiquim... (Leia aqui a matéria completa)

Câmara Brasil-Alemanha promove
conferência e reuniões de negócios com
empresas alemãs
A Câmara Brasil-Alemanha recebe uma delegação
fornecedores de tecnologias e soluções nas indústrias
química, açúcar e celulose da Alemanha, que participarão
de duas ações promovidas pela Câmara.... (Leia aqui a
matéria completa)

Mercosul e EFTA anunciam acordo político sobre tratado de livrecomércio
O Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco integrado por Suíça, Noruega,
Islândia e Liechtenstein, anunciaram na sexta-feira, 23 de agosto, em Buenos Aires, a conclusão de
um acordo político sobre a finalização das negociações para um acordo de livre comércio entre os
dois blocos...(Leia aqui a matéria completa)

Congresso e Exposição internacionais para
tintas acontecem em outubro
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati)
realiza, de 1 a 3 de outubro, a “Abrafati 2019”, que reúne o 16º
Congresso Internacional de Tintas e a Exposição Internacional
de Fornecedores para Tintas, no São Paulo Expo, na capital
paulista.... (Leia aqui a matéria completa)

Sistema CFQ/CRQ celebra o Dia do
Profissional da Química com o Momento Q,
em Manaus
O Sistema CFQ/CRQ, formado pelo Conselho Federal de
Química e pelos Conselhos Regionais de Química, celebrou
o Dia do Profissional da Química com a realização do
Momento Q, na Praça Heliodoro Balbi, em Manaus...(Leia
aqui a matéria completa)

Presidente do Siquirj, Isaac Plachta,
recebe Medalha do Mérito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
O presidente do Sindicato da Indústria de Produtos
Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio de
Janeiro (Siquirj), Isaac Plachta, recebeu a Medalha
Minerva do Mérito Acadêmico em cerimônia realizada
antes da abertura da 86ª Semana da Escola de
Química.....(Leia aqui a matéria completa)

Programa Portas Abertas do Cofip
ABC promove visita de moradores da
comunidade ao Polo do Grande ABC
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande
ABC (COFIP ABC) em parceria com o Conselho
Comunitário Consultivo (CCC) recebeu, no dia 17 de
agosto, um grupo de 40 moradores do entorno do
polo.... (Leia aqui a matéria completa)

Diversas iniciativas da indústria química estão ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), uma agenda criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que é, nas
palavras da instituição, um “plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade”. Um exemplo: a produção de insumos e produtos químicos que aumentem a
produtividade agrícola ao permitir menor uso de recursos como terra e água, além de aumentar a
longevidade dos alimentos, reduzindo o desperdício.
*Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível
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