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Abiquim vence prêmio “Marco Maciel: Ética e
Transparência na Relação entre o Público e
o Privado 2019”
Foto: Lourival Augusto de Almeida

A vice-presidente da ABRIG, Ivonice Campos; o senador, Rodrigo Pacheco, e a diretora da Abiquim, Marina Mattar

A Abiquim ficou na primeira colocação da categoria Relações Institucionais e Governamentais
(RIG) na Sociedade Civil Organizada 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). A Associação venceu o prêmio pelo trabalho de advocacy do estudo
“Um Outro Futuro é Possível”.... (Leia aqui a matéria completa)

Deputado Eduardo Bolsonaro recebe
representantes de entidades setoriais
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)
recebeu, no dia 13 de agosto, representantes de
entidades industriais de setores que exportam para os
Estados Unidos. A Abiquim participou do encontro e foi
representada pela diretora de Relações Institucionais,
Comunicação e Sustentabilidade, Marina Mattar...(Leia
aqui a matéria completa)

Seminário discute o novo modelo de
Defesa Comercial
Foi realizado na última segunda-feira, 12, o inédito
Seminário “Competitividade e Política de Defesa
Comercial”. O evento, promovido pela Abiquim em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Brasília, contou
com mais de 60 participantes ao longo de toda a manhã...
(Leia aqui a matéria completa)

Semana INOVA Indústria do Senai de Sorocaba terá palestra sobre
segurança com produtos químicos
A Escola Senai Luiz Pagliato de Sorocaba/SP promoverá de 26 a 29 de agosto a “Semana INOVA
Indústria”, que tem como objetivo fomentar a inovação, o empreendedorismo e a criatividade nos
alunos, funcionários do Senai e comunidade empresarial e acadêmica... (Leia aqui a matéria completa)

Higiene Ocupacional e é tema de Encontro Técnico da Comissão de
Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador
A Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim promove,
nos dias 23 e 24 de outubro, das 8h30 às 17h, o “II Encontro Técnico da Comissão de SSHT –
Introdução a higiene ocupacional e aplicação de ferramentas para avaliação qualitativa de riscos”...
(Leia aqui a matéria completa)

III Encontro Nacional de PAMs Rinems
acontece em novembro
O III Encontro Nacional dos Planos de Auxílio Mútuo e
Redes Integradas de Emergência será realizado no dia 7
de novembro, na cidade de Santos/SP. O evento bienal é
organizado pela Comissão Temática de Preparação e
Atendimento a Emergências (PAE) da Abiquim em
parceria com a Pró-Química e a consultoria SECWORK....
(Leia aqui a matéria completa)

Comitê Brasileiro de Química (CB-010) anuncia nova Comissão de Estudo
O Comitê Brasileiro de Química – CB-010 (ABNT) anuncia sua mais nova Comissão de Estudo, a CE
010:501.001 – Comissão de Estudo de Poliestireno Expandido (EPS), cujo âmbito de atuação é a
normalização no campo de EPS, no que concerne à classificação e métodos de ensaio, requisitos e
generalidades... (Leia aqui a matéria completa)

Comissão de Silicones realiza treinamento
sobre a química do produto para
pesquisadores do Centro de Tecnologia de
Embalagem
A Comissão Setorial de Silicones da Abiquim realizou, no
dia 19 de agosto, o treinamento “A Química do Silicone”
para os pesquisadores do Centro de Tecnologia de
Embalagem (CETEA), na sede do Instituto de Tecnologia
de Alimentos (ITAL)... (Leia aqui a matéria completa)

Para promover a inovação e a Química 4.0 é preciso criar centros de treinamentos e formação de
profissionais (nível técnico e superior) e, no curto prazo, facilitar o fluxo de mão-de-obra do
exterior especializada em biologia sintética, para garantir recursos necessários à pesquisa,

desenvolvimento e inovação e para a operação industrial de plantas de químicos renováveis.
*Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível
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