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Frente Parlamentar da Química debate a
“Inserção Internacional da Economia Brasileira” no
Congresso Nacional
Foto: Beto Nociti

Café da Manhã da Frente Parlamentar da Química

A Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) realizou Café da Manhã com o tema “Inserção Internacional
da Economia Brasileira”. O encontro aconteceu no dia 7 de agosto, na Câmara dos Deputados, em Brasília...
(Leia aqui a matéria completa)

Parlamentares destacam a necessidade de
desmitificar o uso de agroquímicos
Além do secretário especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Da
Costa, do deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) e do deputado Alex
Manente (Cidadania/SP), que defenderam a importância de investir na
educação sobre os defensivos agrícolas no Café da Manhã da Frente
Parlamentar da Química. Em sessão do Senado Federal, no dia 6 de
agosto, a senadora Kátia Abreu (PDT/TO)... (Leia aqui a matéria
completa)

Importados já representam 40% do volume de produtos químicos
de uso industrial comercializados no Brasil
Nos últimos 12 meses, encerrados em junho deste ano, a importação de produtos químicos de uso
industrial representou 40% do mercado doméstico, segundo dados levantados pela Associação Brasileira
da Indústria Química – Abiquim... (Leia aqui a matéria completa)

Comissão de Economia da Abiquim recebe o
especialista Carlos Langoni
A Comissão Temática de Economia da Abiquim recebeu, na
última terça-feira, 6, Carlos Langoni, ex-presidente do Banco
Central e consultor econômico que compõe o time de
conselheiros do ministro da Economia, Paulo Guedes...
(Leia aqui a matéria completa)

Abiquim é finalista do prêmio “Marco Maciel:
Ética e Transparência na Relação entre o Público
e o Privado 2019”
A Abiquim é uma das finalistas do prêmio “Marco Maciel: Ética e
Transparência na Relação entre o Público e o Privado 2019”,
promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e
Governamentais (Abrig), na categoria Relações Institucionais e
Governamentais (RIG) na Sociedade Civil Organizada pelo trabalho de
advocacy para o estudo “Um Outro Futuro é Possível”... (Leia aqui a
matéria completa)

Setor Químico participará de debates na Climate
Week da ONU em Salvador
Na próxima semana, a Organização das Nações Unidas (ONU)
organizará em Salvador (Bahia) a semana preparatória para a
Conferência Mundial do Clima (COP25) com a América Latina e
Caribe, chamada Latin American & Caribbean Climate Week
(LACCW)... (Leia aqui a matéria completa)

CETESB reativa Câmara Ambiental da Indústria
Química e Petroquímica
para debater ações de qualidade ambiental
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) reativou a
Câmara Ambiental da Indústria Química e Petroquímica. A primeira
reunião da Câmara para debater a pauta de trabalho foi realizada no
dia 6 de agosto, na sede da Companhia... (Leia aqui a matéria
completa)

Comissão de Gases Medicinais participa do
novo marco regulatório para Boas Práticas
de Fabricação de Medicamentos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou, nos
dias 8 e 9 de agosto, reuniões para o fechamento da legislação
de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Medicamentos. No dia
8 de agosto, foi realizada uma apresentação, na capital paulista,
sobre as principais propostas recebidas na Consulta Pública
653/2019... (Leia aqui a matéria completa)

Comissão Setorial de Insumos para Borracha
debate tendências e impactos da
eletrificação veicular no mercado da
borracha
A Comissão Setorial de Insumos para Borracha da Abiquim
discutiu “Tendências e impactos da eletrificação veicular no
mercado da borracha”, com apresentação do CEO da startup
Mobilis, Mahatma Marostica. O assunto foi debatido também com
convidados representantes da... (Leia aqui a matéria completa)

Rede Brasil do Pacto Global abre inscrições para programa voltado a
jovens talentos

A Rede Brasil do Pacto Global abriu as inscrições para o Programa Inova2030, iniciativa voltada para jovens
de 18 a 35 anos de empresas signatárias do Pacto Global. O programa oferece às empresas a oportunidade
de engajar esses jovens talentos que sejam capazes de conectar sustentabilidade e inovação.... (Leia aqui a
matéria completa)

5º Encontro Anual Abendi sobre Competências
Pessoais em Atmosferas Explosivas tem o apoio
da Abiquim
A Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção
(Abendi) realiza nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, no São Paulo
Business Center, na capital paulista, o “5º Encontro Anual Abendi sobre
Competências Pessoais em Atmosferas Explosivas”, com o apoio da
Abiquim... (Leia aqui a matéria completa)

Sociedade Brasileira de Química e American Chemical Society realizam
premiação para mulheres brasileiras que atuam na área química e ciência
A Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e a American Chemical Society (ACS) realizam a segunda edição dos
“Prêmios para as Mulheres Brasileiras em Química e Ciências Relacionadas”, patrocinado pelo Chemical Abstracts
Service (CAS) e pelo periódico Chemical & Engineering News (C&EN).... (Leia aqui a matéria completa)

Para promover a inovação e a Química 4.0 também é necessário criar polos de inovação com empresas e
instituições científicas e tecnológicas (ICTs), que realizem pesquisas em áreas temáticas de interesse e
sejam aprovados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para serem passíveis
de benefícios para importação de equipamentos e materiais.
*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
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui os
Abiquim que ocorrerão nesta semana
releases das empresas associadas da Abiquim

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
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