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SEGURANÇA

Apell de Cubatão lança website
O Apell Cubatão - iniciativa do Centro de Integração e Desenvolvimento (CIDE) junto ao Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP) – agora conta com site próprio, inaugurado no último dia 7. O APELL visa conscientizar
e alertar os moradores quanto aos possíveis riscos e impactos a que estão expostos, além de prepará-los para
agirem de forma adequada em caso de emergência. (Leia a matéria completa)

ÁGUA POTÁVEL

Ministério da Saúde realiza evento para explicar as mudanças da Norma
de Potabilidade de Água
O Ministério da Saúde realizou no dia 09 de junho um webinar para apresentar as principais alterações da nova
norma de potabilidade da água para consumo humano e seu processo de revisão - Portaria MS/ nº 888/2021
de 4 de maio de 2021 (retificada em 24.05.2021), em que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº
5/2017. (Leia a matéria completa)

EDUCAÇÃO

Olimpíada de Química do Estado de São Paulo 2021 premia 56 jovens

No dia 12 de junho, a Seção Regional da Associação Brasileira de Química (ABQ-SP) realizou a prova final da
Olímpiada de Química do Estado de São Paulo, com o apoio da Associação Brasileira da Indústria Química
(ABIQUIM), do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) e da Fundação Universitária para o
Vestibular (FUVEST). (Leia a matéria completa)

MEMÓRIA

ABIQUIM lamenta falecimento do Professor Carlos Langoni
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A ABIQUIM lamenta profundamente o falecimento do economista e professor Carlos Geraldo Langoni, aos 76
anos, em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Ex-presidente do Banco Central e professor da
Fundação Getúlio Vargas, o economista esteve presente ao último ENAIQ realizado presencialmente (2019), e
foi um dos inspiradores do movimento que culminou com a nova Lei do Gás. O Professor Langoni atuou para
garantir a consistência conceitual do projeto, defendendo a modernização do País, muito especialmente no
campo da energia e do gás natural. Foi um importante interlocutor do nosso movimento. A ABIQUIM expressa
os seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

No Brasil, a Comisssão de Diálogo com a Comunidade tem 15 Conselhos Consultivos representados e, em São
Paulo concentra a maior parte deles com 10. Em seguida, vem Rio de Janeiro com 2 e, na sequência,
empatados, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Sul com 1, cada um deles.

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
Abiquim que ocorrerão nesta semana
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui 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

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).

www.abiquim.org.br
.
.
.
Para garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada, adicione os e-mails
eventos@abiquim.org.br , abiquim@timamoco.com.br e abiquim1@timamoco.com.br
ao seu catálogo de endereços e marque-os como endereços confiáveis.
.
.
Caso queira ser removido da base de dados da ABIQUIM clique aqui
O e-mail cadastrado em nossa base é imprensa@abiquim.org.br
.

.
www.timamoco.com.br

.
.
Administração da Base de Dados
Timamoco Assessoria Comercial

