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RAC 

Vendas internas recuam entre abril e maio de 2021 
Mas acumulam alta expressiva nos primeiros cinco meses do ano e 

em 12 meses, assim como a produção e a demanda 

 

 O volume de vendas internas do segmento de produtos químicos de uso industrial recuou nos últimos dois meses de 

análise, conforme informações preliminares do IGQ-VI Abiquim-FIPE. Em maio e abril, as quedas foram de -4,37% e -

12,43%, respectivamente, na comparação com os meses anteriores. No entanto, em relação a iguais meses do ano 

passado, o volume de vendas apresentou altas expressivas: +21,47% em maio e +47,37% na avaliação abril contra abril. 

(Leia a matéria completa) 
   

 

  
                      

    

SUSTENTABILIDADE 

Conselho Internacional das Associações de Química apresenta soluções 
do setor para uma economia de baixo carbono na Asia Climate Week 
O ICCA - Conselho Internacional das Associações de Química - promove nessa quinta-feira um evento paralelo na 

Semana do Clima Ásia-Pacífico da UNFCCC (6 a 9 de julho), em que vai apresentar casos que ilustram o papel 

inovador da indústria química internacional na mitigação das mudanças climáticas e transformação para uma 

economia de baixo carbono. (Leia a matéria completa) 
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Empresas associadas à Abiquim já podem inscrever seus cases no site 
“Contribuições do Setor Químico aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável” 
O site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, lançado pela 

Abiquim no mês de outubro do ano passado, entrou na segunda fase de sua operação e agora permite que as 

empresas associadas à entidade inscrevam cases corporativos de contribuições feitas a fim de se alcançar os 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas – 17 ODS da 

ONU. (Leia a matéria completa) 
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NA MÃO CERTA 

Programa parceiro da Abiquim completa 15 anos 

 
Para dar início às ações dos 15 anos do programa parceiro da Abiquim, Na Mão Certa, foi realizado no dia 30 de 

junho, o webinar “Entenda A Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil”. (Leia a matéria 

completa) 
  
   

 

  

  

 

 

Durante décadas, a maioria de empresas químicas do Brasil se concentrava em território paulista e era representada pelo 
Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de São Paulo (SINPROQUIM). 
Nas negociações setoriais da então Associação Latino Americana do Livre Comércio (ALALC) - criada em 1960 - o setor químico 
carecia de uma representação de caráter nacional, que surgiria após calorosas discussões acerca do formato que ela teria. Assim, 
em 16 de junho de 1964, registrou-se em cartório a Associação Brasileira da Indústria Química, sociedade civil de âmbito nacional 
e sem fins lucrativos. 
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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 

releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui os 

releases das empresas associadas da Abiquim 

  

 
 Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões 

da Abiquim que ocorrerão nesta semana 

  

     

  
  
  

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 
  

 

  

Expediente 
ABIQUIM INFORMA - é livre a transcrição, desde que citada a fonte. 
Edição: Camila Matos e Marco Gomes 
e-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 
Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim 
Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br ou 
imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, 
telefone, empresa e endereço comercial). 
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