


 

 

  

Participantes da Olímpiada de Química 

do Estado de São Paulo poderão visitar 

exposição organizada pelo Sinproquim 

 

Os estudantes de ensino médio que participarão da fase 

final da Olímpiada de Química do Estado de São Paulo, 

que ocorrerá no próximo dia 10 de junho no Instituto de 

Química da USP, terão a oportunidade de conhecer a 

exposição “A importância dos produtos químicos para uma 

vida melhor”. A mostra, organizada pelo Sinproquim - 

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins 

Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo, 

será montada na Biblioteca do Conjunto das Químicas e 

ficará aberta à visitação pública de 8 a 13 de junho. A 

montagem da exposição na USP é patrocinada pela 

Braskem. 

A exposição, que tem caráter itinerante, destaca por meio 

de imagens e textos como os produtos químicos são 

utilizados pelo homem desde os tempos mais remotos e 

como são úteis no lar, nas escolas, nas fábricas, nos 

escritórios, no campo, no lazer e na saúde, impulsionando 

pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos. Os 

visitantes também podem assistir a vídeos mostrando as 

aplicações dos elementos químicos que figuram na Tabela 

Periódica e retirar um folder com todo o conteúdo da 

mostra.  

As Olímpiadas de Química são organizadas no Brasil 

desde 1986 e envolvem, anualmente, cerca de 16 mil 

estudantes do nível médio e das séries finais do ensino 

fundamental dos 26 estados brasileiros e do Distrito 

Federal. O evento é dividido em fases regionais, estaduais 

e nacional. Os estudantes classificados recebem prêmios e 

medalhas e os vencedores da fase nacional podem 

participar da Olímpiada Ibero-Americana de Química e da 

Olímpiada Internacional de Química, que reúne estudantes 

de 80 países. 

 



  

 

Patrocinada pelas empresas Birla Carbon, Braskem, 

Cabot, Clariquímica, Ecolab, Rhodia e Unipar Carbocloro, 

a exposição “A importância dos produtos químicos para 

uma vida melhor” foi montada pela primeira vez na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde 

ficou de 29 de março a 7 de abril. Nos dias 19 e 20 de 

maio, a mostra foi apresentada aos estudantes do Colégio 

Miguel de Cervantes, localizado no bairro do Morumbi, em 

São Paulo, e agora será montada na USP.  

Exposição 

A importância dos produtos químicos para uma vida 

melhor 

Visitação: de 8 a 13 de junho de 2017 

Local: Biblioteca do Conjunto das Químicas 

Av. Prof. Lineu Prestes, 950 - Butantã, São Paulo – SP 

Informações pelos telefones (11) 3091-3670 /  3091-3823  

E-mail: bibcq@iq.usp.br 
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