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RECE – Déficit em produtos químicos totaliza US$ 2,4
bilhões no primeiro mês do ano

As importações brasileiras de produtos químicos totalizaram US$ 3,4 bilhões em janeiro de 2020,
o que representa um aumento de 12,2% na comparação com o mês de dezembro passado, apesar
de redução de 5,9% na comparação com janeiro de 2019... (Leia aqui a matéria completa)

Prazo inicial para o envio dos dados dos Indicadores do Programa
Atuação Responsável® vai até 28 de fevereiro

O prazo inicial para o envio das informações do questionário para o reporte dos dados referentes
ao ano base 2019 dos Indicadores do Programa Atuação Responsável se encerra no dia 28 de
fevereiro, sexta-feira da próxima semana... (Leia aqui a matéria completa)

Abiquim é modelo para agenda legislativa do CFQ
O Conselho Federal de Química (CFQ) realizará nos dias 28 e 29 de abril um seminário para constituir
sua Agenda Legislativa 2020, que deverá ser lançada no primeiro semestre deste ano. O trabalho da
Abiquim é citado como exemplo para o sistema CFQ/CRQ na matéria “Relações com o Congresso:
trabalho da Abiquim é modelo para a Agenda Legislativa 2020”... (Leia aqui a matéria completa)

CFQ realiza campanha para valorizar o profissional da química
O Conselho Federal de Química (CFQ) realiza a campanha #SouQuímico #SouQuímica para valorizar
o trabalho dos profissionais de Química e mostrar como sua atuação é indispensável para garantir a
qualidade dos produtos e serviços que a sociedade consomo diariamente, como água, alimentos,
medicamentos, combustíveis, entre outros... (Leia aqui a matéria completa)

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema
Logística é necessário investir na conservação das malhas atuais para transporte de produtos
perigosos. O transporte de granéis líquidos na ferrovia, em muitos casos, é impedido pelo estado
de conservação da malha instalada.
*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
Abiquim que ocorrerão nesta semana
os 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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