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ABQ Amazônia Ocidental participa
da celebração dos 30 anos do CRQ-XIV
Manaus se transformou na capital nacional da
Química, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, com a
celebração dos 30 anos de atividades do Conselho
Regional de Química da 14ª Região (CRQ-XIV), cuja área
de atuação abrange os estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima. A instituição realizou um ciclo de
palestras e minicursos com o tema “Integrando a Química
na Amazônia”, reunindo mais de 330 profissionais,
técnicos e estudantes da área.
A programação contou com o apoio da
Associação Brasileira de Química - Regional Amazônia
Ocidental (ABQ-AO) e ofereceu aos participantes um
painel de compartilhamento de técnicas e práticas,
além de promover a reflexão sobre os horizontes da
a t i v i d a d e n a Re g i ã o
Norte.
A mesa de
a b e r t u ra d o e ve nto,
contou com as presenças
de (na foto acima, da
esquerda para a direita),
do Presidente do CRQXIV, do Prof. Dr. Gilson da
Costa Mascarenhas; do
Presidente do Conselho
Federal de Química, Prof.
D r. J o s é d e R i b a m a r
Oliveira Filho; da VicePresidente da ABQ ,
Profa. Dra. Silvana
Robério Oliveira com
Carvalho de Souza
Ana Caroline Duarte
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Calado; e da Presidente da Federação Nacional dos
Profissionais da Química, Profa. Dra. Sandra Maria de
Souza.
Durante a cerimônia, destacou-se, dentre outros
temas, a relevância de aproximar a comunidade da
Química de todo o país, integrando e fortalecendo o
sistema.
Gilson da Costa Mascarenhas afirmou que “a
participação de entidades tão importantes nesta
comemoração demonstra que estamos no caminho certo
para a valorização e promoção da Química como vetor de
desenvolvimento para o Brasil”. E concluiu dizendo que
“este é o momento de homenagear uma história de três
décadas de vitórias que a categoria conquistou na Região
Norte. E, sobretudo, o trabalho árduo que esses
profissionais desempenham em prol da sociedade”.
Participaram como palestrantes no evento a
Profa. Dra. Maria das Graças Cleophas Porto, da UNILA, a
Diretora-tesoureira da ABQ-AO, Profa. Waldireny Caldas
Rocha, a Diretora de Divulgação da ABQ-AO, Profa. Queila
Druziam, o Diretor Técnico-Científico da ABQ, Engo.
Quím. Robério Fernandes Alves de Oliveira, que foi
homenageado no encerramento do evento, recebendo a
medalha de 30 anos do Conselho Regional de Química da
14ª Região.
A organização do evento contou com a
participação de representantes da Associação Brasileira
de Química Regional Amazônia Ocidental, dentre eles, o
Presidente, Prof. Dr. Pedro Campelo de Assis Junior, e a
Diretora Secretária, Ana Caroline Duarte, que também é
Diretora da Regional Norte da ABQ.
15

