Palavra da Presidente
Silvana Carvalho de Souza Calado

É com enorme satisfação, e muito pesar em meio a pandemia da COVID-19
que assola o mundo, que me dirijo a comunidade química através
desta renomada Revista de Química Industrial (RQI) para apresentar a divulgação
das atividades da Associação Brasileira de Química, visando contribuir para melhoria de
vida do planeta com suas valiosas contribuições da comunidade científica química brasileira.
Pela segunda vez estou na direção da mais antiga instituição que está prestes a completar 100 anos
em 2022 e que traz os principais eventos científicos do nosso país, tais como:
1º Encontro Nacional de Química e Sustentabilidade - ENQUIS (14 e 15/07/2021),
18º Simpósio Brasileiro de Educação Química - SIMPEQUI (11 a 13/08/2021),
2º Encontro Nacional de Hidrotecnologia - ENHTEC (01 a 03/09/2021),
60º Congresso Brasileiro de Química - CBQ (16 a 19/11/2021),
além de integrar o 34º Congresso Latino-Americano de Química - CLAQ,
de 11 a 15/10/2021, em Cartagena das Índias, Colombia.
Estes eventos promovem e difundem os principais temas científicos
para reflexão correta dos conhecimentos químicos, e por deter estes conhecimentos
temos o dever de divulgá-los para a sociedade esclarecendo como a química é essencial
para a sobrevivência do planeta, ainda mais nesta fase da pandemia.
A RQI vem realizando um árduo e competente trabalho de editar números trimestrais reunindo
todas as informações importantes e necessárias à comunidade científica e população em geral.
Estas realizações integram a Química com o ser humano.
A atuação da ABQ junto a importantes órgãos governamentais, tais como
CNPq, CAPES, MEC, MCTIC, FINEP e entidades científicas como a SBPC mostra a importância deste trabalho.
A ABQ convoca todos para difusão deste trabalho realizado para completar nossa
missão como associação consolidando o setor químico, visando o desenvolvimento
econômico e social com sustentabilidade, pois a ciência é uma busca sem fim.
Contamos com a presença e esperamos todos vocês!
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