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18º Congresso de Atuação Responsável será realizado em
setembro
Foto: GrupoPhoto Fotografia/Abiquim

Plenária do 17º Congresso de Atuação Responsável

A Abiquim realiza nos dias 16 e 17 de setembro, o 18º Congresso de Atuação Responsável, no
Novotel Center Norte, na capital paulista. O evento bienal reúne um público de aproximadamente
600 participantes entre profissionais de empresas... (Leia aqui a matéria completa)

Abiquim inicia coleta de dados dos Indicadores do Programa Atuação
Responsável®
Os coordenadores e informantes do Programa Atuação Responsável® das empresas associadas à
Abiquim receberam no dia 3 de fevereiro o e-mail “ATRE – Indicadores de Desempenho do
Programa Atuação Responsável - 2020”, onde estão disponíveis o link de acesso ao questionário
para o reporte dos dados referente ao ano base 2019... (Leia aqui a matéria completa)

Comissão de Estudo de Derivados de Óxido de Eteno do CB-010 realiza
consulta pública para a publicação de nova norma e revisão de três normas
A Comissão de Estudo de Derivados de Óxido de Eteno do Comitê Brasileiro de Química – ABNT (CB010), que está no âmbito da Abiquim, abriu consulta pública com o objetivo de receber sugestões para
o Projeto ABNT NBR 16842 Etilglicol e etildiglicol - Determinação da pureza por cromatografia em fase
gasosa... (Leia aqui a matéria completa)

Pleitos prioritários do setor químico são
apresentados na construção da agenda
legislativa da CNI
A Abiquim participou, nos dias 4 e 5 de fevereiro, do
Seminário RedIndústria 2020, organizado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) em sua sede, em Brasília. O
evento reuniu representantes de 92 entidades entre
federações e associações setoriais da indústria... (Leia aqui a
matéria completa)

Abertas as inscrições de empresas e indivíduos para premiação da ONU
sobre melhores práticas de gestão de produtos químicos
A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO, sigla em inglês) está
com as inscrições abertas, até 15 de maio, para a quinta edição do Global Chemical Leasing Award. O
prêmio reconhece as melhores práticas, abordagens inovadoras e ideias relacionadas ao modelo de
negócios conhecido como Chemical Leasing e outros baseados em desempenho... (Leia aqui a
matéria completa)

Startup recebe Prêmio Kurt Politzer por
solução que inibe a proliferação de bactérias
em têxteis
A TNS recebeu o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia na
categoria “Empresa Nascente de Base Tecnológica (startup)”
pelo trabalho “Substituição de solventes tóxicos e diminuição
do consumo energético no processo produtivo de
antimicrobianos para a indústria têxtil”... (Leia aqui a matéria
completa)

OECD disponibiliza nova versão do
eChemPortal
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OECD, sigla em inglês) disponibilizou a nova
versão do eChemPortal – Portal Global para Informações
sobre Substâncias Químicas... (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 compatibilizar a infraestrutura existente das diferentes malhas ferroviárias,
garantindo a passagem de carga por ferrovias de bitolas e demais especificações divergentes.
*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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