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RAC – Produção da indústria química cai em 2019

A produção nacional de químicos de uso industrial caiu 5,7% em 2019 em comparação com o ano
anterior, segundo dados do Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Associação
Brasileira da Indústria Química – Abiquim. Este desempenho é o segundo pior do setor nos últimos
13 anos.... (Leia aqui a matéria completa)

Comitê Brasileiro de Química da ABNT desenvolve e promove
atualização de normas técnicas
A Comissão de Estudo de Adesivos do Comitê Brasileiro de Química-ABNT (CB-010) desenvolveu
mais uma norma técnica inédita a ABNT NBR 16815:2020 - Adesivos e selantes - Determinação
experimental de composto orgânico volátil (COV), que especifica o método para determinação

experimental dos compostos orgânicos voláteis em adesivos e selantes... (Leia aqui a matéria
completa)

Autoridade Portuária de Santos abre consulta pública sobre a
Norma de Atracação de Navios no Porto
A Autoridade Portuária de Santos, por meio da Diretoria de Operações, efetuou a revisão da Norma de
Atracação de Navios no Porto de Santos. As novas disposições estão abertas a consulta pública
durante a primeira quinzena de fevereiro e a partir de sua oficialização, a norma será internalizada no
Regulamento de Exploração do Porto (REP) ... (Leia aqui a matéria completa)

Solução EON da Solvay vencedora do Prêmio
Kurt Politzer de Tecnologia visa aumentar a
produtividade de sementes
A Solvay foi a vencedora da categoria “Empresa” da última
edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia com o trabalho
“EON – Solução inovadora e sustentável para aumento de
produtividade em campo”, desenvolvida para o tratamento de
sementes de diversas culturas como soja, milho... (Leia aqui a
matéria completa)

ANTT promove alterações no cadastro da Operação de Transporte
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a
Resolução nº 5.869, que altera a Resolução nº 5.862, de 17 de dezembro de 2019, que trata sobre a
regulamentação do cadastro da Operação de Transporte necessário para a geração do Código
Identificador da Operação de Transporte – CIOT ... (Leia aqui a matéria completa)

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema
Matéria-Prima é necessário estimular a cogeração, que tem forte relação com os processos da
indústria química, com otimização de resultados, e gás natural mais competitivo.
*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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