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Parlamentares reúnem governo federal e setor privado em
evento sobre a campanha “Desburocratize a Química”
Foto: Beto Nociti

O deputado e presidente da FPQuímica, Alex Manente

Os parlamentares da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) se reuniram em um café da
manhã para falarem sobre a campanha “Desburocratize a Química”. No encontro, realizado no
dia 4 de setembro, governo federal, parlamentares e empresários da indústria química puderam
debater sobre maneiras práticas para derrubar os entraves burocráticos impostos ao setor....(Leia
aqui a matéria completa)

Grupo Ambipar e Abiquim celebram 30 anos do
Pró-Química
O Grupo Ambipar Response realizou, no dia 30 de agosto, na
capital paulista, um almoço para celebrar os 30 anos do PróQuímica. O programa de abrangência nacional foi criado pela
Abiquim no fim dos anos 80 e é operado há cinco anos pelo Grupo
Ambipar.... (Leia aqui a matéria completa)

Abiquim se reúne com Arsesp para falar da implantação do mercado livre de
gás natural no estado de São Paulo
A Abiquim e diversas empresas associadas com fábricas no estado de São Paulo se reuniram, no dia 29
de agosto, com a diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(Arsesp) para tratar de questões relativas ao gás natural, em especial no que diz respeito ao efetivo
estabelecimento do mercado livre no estado...(Leia aqui a matéria completa)

Executivos da química debatem perspectivas
de negócios de gás natural com a secretaria de
Desenvolvimento Econômico da Bahia e
Bahiagás
O diretor-presidente da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás),
Luiz Gavazza, e a diretora técnica e comercial, Gabriela
Damasceno, juntamente com representantes da secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) da Bahia,
receberam no dia 5 de setembro...(Leia aqui a matéria completa)

Inovações para melhorar a mobilidade urbana e
reduzir as emissões serão apresentadas no 5º
Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação
O “Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação” terá o painel
“Mobilidade e Eficiência Energética: Oportunidades e Desafios”, no
qual os palestrantes apresentarão as soluções criadas pela
indústria química para se atingir o objetivo de diminuir o consumo
dos derivados de petróleo no transporte rodoviário e atender aos
requisitos ambientais...(Leia aqui a matéria completa)

‘

Especialistas de Programa de Capacitação
da OPAQ realizam treinamento com área
técnica da Abiquim
A Abiquim recebeu, no dia 3 de setembro, os especialistas
da área química de dois Estados Membros da Organização
para Proibição das Armas Químicas (OPAQ), Sandy
Mookantsa, de Botsawa, e Nagba Gbandjaba, do Reino de
Tonga, como parte do Programa de Associados da
OPAQ...(Leia aqui a matéria completa)

Abiquim e MCTIC promovem treinamento
sobre novo sistema de declaração de bens
sensíveis
A Organização para Proibição de Armas Químicas (OPAQ),
a Abiquim, e a Coordenação Geral de Bens Sensíveis
(CGBS), da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais
(ASSIN), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), realizaram, no dia 4 de setembro,
na sede da Abiquim, o workshop “Novo Sistema eletrônico
para declarações industriais”...(Leia aqui a matéria
completa)

Representantes da Comissão de Saneamento e Tratamento de Água
participam das reuniões para Revisão da Portaria de Potabilidade da Água
Nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, a Abiquim participará das discussões e encaminhamentos
sobre o processo de revisão da Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano, Anexo XX
da Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de setembro de 2017 – Substâncias Orgânicas, Fármacos e
Disruptores Endócrinos.... (Leia aqui a matéria completa)

Os pleitos: Regulamentar o Ensino à Distância (EaD) e Revisão da Grade de Treinamentos das

Normas Regulamentadoras, da campanha “Desburocratize a Química” da Abiquim foram
atendidos por meio da revisão da NR1, realizada entre abril e maio de 2019. A Abiquim participa
dos grupos de discussão e com base nas recomendações encaminhadas, a regulamentação e a
utilização do EaD têm sido debatidos amplamente.
*Fonte: site da campanha “Desburocratize a Química”
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