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CRQ-XI doa insumos
para mil litros de álcool em 

gel e 2 mil frascos

Os conselheiros do CRQ-XI José de Ribamar Cabral Lopes e José Walter Gonçalves 
realizaram hoje, 20, a doação ofi cial de insumos para produção de mil litros de álcool 
em gel e dois mil frascos ao projeto Ciência e Prevenção, da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA).
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A importância do químico
 na pandemia da Covid-19

EditorialExpediente

Além dos enfermeiros e médicos, os 
químicos estão mais reconhecidos nesta 
pandemia do novo coronavírus. 

Com frequência, os profissionais da 
Química são convocados para conceder 
entrevistas à imprensa, a fim de expli-
car à sociedade em geral os benefícios 
dos sanitizantes para combate ao vírus, 
bem como exercem papel fundamental 
ao alertarem para o risco do uso desses 
produtos de forma inadequada junto ao 
corpo humano. 

O Conselho Federal de Química e 
os membros do CRQ-XI posicionaram-
-se sobre o risco das cabines sanitizantes, 
por exemplo. No dia do Químico, 18 de 
junho, o conselheiro Rogério Teles conce-
deu entrevista à Rádio Universidade onde 
explicou o porquê do perigo dos produ-
tos inflamáveis em contato com a pele 
humana. 

A entrevista à rádio foi uma das 
ações do CRQ-XI em homenagem ao Dia 
do Químico, quando também foi realizada 
entrevista no jornal O Estado e veiculados 
anúncios publicitários na rádio e no jornal 
em homenagem à importante data. 

Os membros do CRQ-XI também se 
posicionaram por meio de lives educati-
vas, a exemplo da conselheira Djavania da 
Luz, convidada para o evento organizado 
pelo Instituto Federal do Maranhão (IFMA) 
de Bacabal, onde explicou a composição 
de saneantes, como água sanitária, e a de-
sinfecção de objetos e superfícies.

A atuação da categoria teve grande 

destaque, também, na produção do álco-
ol em gel, material imprescindível como 
prevenção à COVID-19 e, mais uma vez, o 
CRQ-XI foi atuante.

O Conselho doou para o projeto 
“Ciência e Prevenção”, coordenado por 
professores da Universidade Federal do 
Maranhão, insumos para produção de 
mil litros de álcool em gel e dois mil fras-
cos de embalagem. A doação beneficiará 
cerca de 15 entidades que precisam de 
apoio, entre elas a Escola de Cegos. 

Todos estes assuntos foram aborda-
dos nesta edição do Jornal do CRQ-XI, a 
fim de atualizar você sobre as atividades 
do Conselho que continuou os atendi-
mentos em horário normal, ainda que em 
modalidade home office.

Para explicar sobre como foi reali-
zado o atendimento de cerca de 500 de-
mandas, o Jornal do CRQ-XI entrevistou 
a ouvidora Vilenna Bezerra. Esta edição 
destaca, ainda, o Prêmio CRQ-XI, o cro-
nograma de fiscalizações e o relatório das 
atividades de 2019. 

São informações de interesse de to-
dos que atuam nesta área que tanto cola-
bora para a preservação dos seres vivos e 
do meio ambiente. 

Para o Conselho Regional de Quími-
ca do Maranhão, assim como a Química, 
os profissionais da química são imprescin-
díveis para a vida. 

Boa leitura!
Zélia da Costa Soares
Presidente em exercício
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“A atuação do órgão deve 
estar munida de empatia”

Jornal do CRQ-XI: Quais os meios 
que o interessado dispôs para obter 
contato com a Ouvidoria durante o 
trabalho remoto?

Vilenna Bezerra: Passamos todo o 
período disponíveis através das nossas 
plataformas digitais. Por meio do Partici-
par, sistema de protocolos direcionados 
especialmente para a Ouvidoria, conse-
guimos fazer os atendimentos e emissão 
da maioria dos documentos ora solici-
tados. Também atendemos via e-mails 
(ouvidoria@crq11.org e crq11@crq11.org) 
e através do aplicativo de mensagens 
Whatsapp que permitiu uma interação 
maior e mais rápida do órgão para com 
os usuários e sociedade em geral. 

A carga horária foi a mesma do 
trabalho presencial?

Sim, optamos por não modificar 
o horário. Seria um período de grande 
carga de trabalho visto que todos os pro-
cedimentos ocorreriam de maneira mais 
complexa em decorrência da distância 
dos nossos servidores. Então entendemos 
que quanto mais tempo disponíveis para 
esclarecimentos e demais solicitações, 
melhor seria para nossos usuários e socie-
dade em geral. Mantivemos nosso horá-
rio de 9h às 16h. 

Após o recebimento da solici-
tação, quais os passos da Ouvidoria 
para solucioná-la?

A ouvidoria tem diversas funções e 
o meu trabalho ao receber uma manifes-
tação, é analisá-la. Caso a considere apta, 
como ouvidora irei encaminhá-la para o 
setor competente que irá conduzir à apu-

ração dos fatos. 
Para melhor compreensão da atu-

ação da nossa ouvidoria fiz este quadro 
explicativo abaixo: 

Se a manifestação não reunir os ele-
mentos mínimos para a ação investigativa 
da administração, a denúncia não será in-
validada e a arquivarei com a devida co-
municação.

Quais os assuntos mais solicita-
dos neste período de pandemia?

Além das inúmeras dúvidas com 
relação a como estávamos atuando, re-
cebemos muitas denúncias e solicitações, 
visto que a Química passou a ser mais 
observada. Ficou mais evidente como os 
químicos são necessários. Além de, por 
diversas vezes, elogios. 

Como vocês conseguiram traba-

lhar em equipe? 
Priorizamos a utilização dos meios 

intelectuais mais práticos para que pu-
déssemos atender da maneira mais célere 
possível qualquer solicitação. Fizemos di-
versas reuniões via videoconferências, de-
batendo ideias, mudanças e adaptações 
que seriam necessárias no novo cenário 
ao qual fomos submetidos. Delegamos 
de modo que cada membro pudesse tra-
balhar com autonomia em suas funções 
e, assim, mesmo na modalidade home 
office, conseguimos manter cerca de 80% 
da nossa atuação com a perfeita disponi-
bilidade.

A que você atribui os resultados 
positivos da Ouvidoria neste período 
de limitações presenciais?

Empatia. A Ouvidoria é o setor de 
atuação que funciona como uma ‘ponte” 
entre a sociedade e o nosso órgão. Com 
todo o cenário de pandemia, onde todos 
os ânimos foram alterados e qualquer 
atuação de imposição era absurdamente 
inconveniente, não precisava de muito 
para surgirem deduções que, muitas ve-
zes, poderiam gerar conflitos pela falta de 
um bom diálogo. 

Priorizei a interação, ainda que atra-
vés de contato virtual, demonstrando in-
teresse pelo outro, estabelecendo uma 
boa comunicação, pois é o melhor cami-
nho para a construção dessa “ponte”.

A atuação de uma área que preza 
a harmonia das relações, a confiança, a 
satisfação, a melhoria de processos/ser-
viços, a solução pacífica de conflitos, a 
representação, a reputação e a ética deve 
estar munida de empatia. 

Ouvidora Vilenna Bezerra

Entrevista: Vilenna Bezerra

Cerca de 500 demandas foram atendidas pelo Conselho Regional de Química do Maranhão durante os 90 dias de traba-
lho na modalidade Home office, aderido em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19.

Assim como a maioria das organizações públicas e privadas do Estado tiveram que obedecer ao decreto estadual e ado-
tar o isolamento social, os funcionários do CRQ-XI também trabalharam à distância. Mas isso não significou improdutividade. 

As demandas foram respondidas por meio de uma força tarefa entre os vários setores do Conselho, tendo como ponto 
de partida o canal da Ouvidoria. O setor é coordenado pela ouvidora Vilenna Bezerra, que explicou ao Jornal do CRQ-XI como 
a equipe conseguiu estes resultados positivos.
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Sugestões da Ouvidoria para 
registros completos

Agende-se para plenárias

Tipos de manifestações Conceito
CRQ 11

Exemplo de Manifes-
tação Possível Providência/Resposta

Sugestão
Seria uma Ideia, ou propos-

ta de aprimoramento dos 
serviços públicos.

Melhoria da acessibilida-
de do

Portal de serviços.

Indicar se a sugestão poderá ou não ser 
executada, com considerações da área 
técnica; Indicar o prazo previsto para 
implantação, se houver.

Elogio

Demonstração do reconhe-
cimento e/ou satisfação 

sobre os serviços oferecidos 
e/ou atendimento recebido.

Gostaria de agradecer 
ao servidor xxxxxx pelo 
atendimento realizado.

 Indicar o recebimento do elogio, e en-
caminhar ao servidor com os devidos 
cumprimentos.

Solicitação

Requerimento da adoção 
de alguma providência por 

parte do nosso órgão.

Uma das sedes não dis-
por de acessibilidade 

para pessoa com defici-
ência.

Informar a solução para o pedido ou os 
motivos de impedimento para atender 
à solicitação.

Reclamação

Demonstração de insatisfa-
ção relativa a algum serviço 

ou atendimento.

Não fui bem atendido 
pelo servidor xxxx, não 
foram esclarecidas as 

minhas dúvidas.

Informar as medidas tomadas ou o 
motivo do Ocorrido.

Denúncia

Manifestações sobre condu-
tas supostamente ilegais ou 
criminosas que envolvem 
profissionais da química, em-
presas do ramo, servidores, 
terceirizados, estagiários ou 
agentes externos. É assegu-
rado o sigilo do denunciante, 
de acordo com a legislação 
vigente.

Empresa na área da quí-
mica atuando de forma 

irregular, sem Profissional 
Responsável.

Informamos o recebimento da denún-
cia, a protocolamos e encaminhamos 
ao setor de fiscalização para que seja 
feita uma vistoria. Após fiscalização en-
caminhamos o feito ao denunciante 
para devido acompanhamento.
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Análise dos atendimentos 

Em ação

CRQ-XI atende 560 demandas 
no período de isolamento social

Das 560 demandas recebidas pelo 
CRQ-XI no período de isolamento social 
decretado pelo Governo do Estado devi-
do à pandemia, 465 foram concluídas e 
71 indeferidas. 

Os atendimentos continuaram sem 
maiores dificuldades porque o CRQ-XI 

estava com seu sistema de informações 
atualizado desde ano passado, quando o 
Conselho implantou um software de ge-
renciamento de demandas externas com 
protocolo online. 

Segundo o presidente da Comis-
são Permanente de Licitação, José Sá, 

esta inovação teve sua aprovação na 51ª 
Reunião Ordinária da Diretoria do CRQ 
ocorrida ainda em 2019. “Desde então, foi 
iniciado um processo de levantamento 
de necessidades para elaboração de um 
termo de referência e contratação de em-
presa especializada para prestação deste 
serviço”, explicou ele. 

ATENTOS 
    Os fiscais do CRQ-XI retomaram os 

trabalhos desde julho, obedecendo aos 
protocolos recomendados pela Secretaria de 

Estado da Saúde.



6 Setembro | 2020CRQ-XI  •  EDIÇÃO 3

Dia do Químico é destaque
na Imprensa do Maranhão

O  Dia do Químico (18 de junho) 
deste ano não pôde ser comemorado 
de forma presencial como o CRQ-XI 
fez ano passado, mas o Conselho 
registrou a importante data por 
meio de anúncios comemorativos e 
entrevistas à imprensa. 

Durante a semana do químico, 

a Rádio Universidade FM veiculou 
anúncio, e o maior jornal impresso 
local, O Estado, publicou anúncio 
e entrevista com o membro do 
CRQ, Rogério Teles, com destaque 
para a relevância do profissional de 
Química no período de pandemia 
do novo coronavírus.

Especial
O Estado do Maranhão     São Luís, 23 de junho de 2020. Terça-feira 11GERAL

Comboio motorizado foi flagrado, no último fim de semana, percorrendo áreas
de dunas, em Santo Amaro; acesso ao parque nacional foi suspenso em março

L
ocalizado no litoral oriental
do Maranhão e considera-
do o principal destino in-
dutor do turismo no terri-

tório, o Parque Nacional dos Len-
çóis Maranhenses possui uma área
total de 156,5 mil hectares, inte-
grando os municípios de Barreiri-
nhas, Primeira Cruz e Santo Ama-
ro do Maranhão. Desde 22 de mar-
ço, em virtude da pandemia da Co-
vid-19, as visitas ao local estão sus-
pensas. A determinação é do Insti-
tuto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBio),
vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente. No entanto, denúncias
indicam que carros particulares es-
tão trafegando pelo ambiente.

De acordo com informações re-
passadas a O Estado por profissio-
nais que trabalham com viagens ao
Parque dos Lençóis Maranhenses,
muita gente sem credenciamento
está  indo ao local e trafegando pe-
las dunas em veículos particulares.
Isso significa que essa prática está
ocorrendo de maneira clandestina
e ilegal. Os denunciantes contaram
que a maioria desses infratores são
oriundos de São Luís. Estes pos-
suem casas próprias na região e,
quando chegam ao lugar, fazem es-
ses passeios, embora a portaria do
ICMBio tenha suspendido, por tem-
po indeterminado, essas visitas.

Um vídeo enviado pelos de-
nunciantes mostra cinco carros
particulares atravessando um tre-
cho de dunas. À frente do comboio,
aparecem veículos que seriam qua-
driciclos. As informações indicam
que essas “visitas clandestinas” es-
tariam ocorrendo com mais fre-
quência aos fins de semana.

O Estado solicitou uma nota do
ICMBio acerca das denúncias de
infração à proibição de visitações
públicas ao Parque dos Lençóis
Maranhenses, mas, até o fecha-
mento da edição da matéria, não
houve resposta.

Suspensão das visitas
O documento, assinado pelo coro-
nel da Polícia Militar Homero de
Giorge Cerqueira, presidente do
ICMBio, suspendeu a visitação pú-
blica nas Unidades de Conserva-
ção Federais por tempo indeter-
minado. A decisão está amparada
na Portaria nº 188/GM/MS, do dia
3 de fevereiro deste ano, que de-
clara Emergência em Saúde Públi-
ca de Importância Nacional (ES-
PIN), em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus.
Também levou em consideração a
condição de transmissão comuni-
tária da Covid-19.

Outro documento levado em
consideração foi o Decreto Legis-
lativo nº 6, de 20 de março, que re-
conhece a ocorrência do estado de
calamidade pública no Brasil. A
medida abrangeu, além dos Len-

çóis Maranhense, outros parques
administrados pelo ICMBio.

Reabertura gradual
De maneira gradual, o ICMBio es-
tá reabrindo os parques nacionais,
conforme as regras de cada estado
e município. A flexibilização obe-
dece um planejamento, que obe-
dece a todas as orientações de se-
gurança para evitar a proliferação
da Covid-19. “Todas as unidades de
conservação federais reabertas es-
tão com redução da capacidade de
público, de forma que a visitação
possa ocorrer respeitando o espa-
çamento mínimo de 2 metros en-

tre as pessoas”, enfatizou a autar-
quia em regime especial.

A orientação do ICMBio é que
os parques priorizem a venda de
ingressos on-line, serviços ou agen-
damentos. O intuito é evitar a for-
mação de filas. Até o momento, de
acordo com a autarquia vinculada
ao Ministério do Meio Ambiente,
foram reabertas as seguintes Uni-
dades de Conservação Federais:
Parque Nacional do Iguaçu, no Pa-
raná; Parque Nacional Aparados da
Serra, no Rio Grande do Sul; Par-
que Nacional da Serra Geral, no Rio
Grande do Sul, e Parque Nacional
de Brasília, no Distrito Federal.

Medidas sanitárias
O ICMBio estabeleceu algumas re-
gras para reabertura dos parques,
como medidas sanitárias de en-
frentamento à pandemia da Covid-
19. Os procedimentos de seguran-
ça são os seguintes:

- Uso obrigatório de máscara de
proteção facial, ainda que artesa-
nal, durante todo o período que es-
tiver no interior do parque;

- Disponibilizar álcool gel 70%
ou produto de higienização para
as mãos nas estruturas abertas à
visitação e nos transportes ter-
restres e aquaviários, por meio
dos operadores e prestadores de
serviços;

- Para os atrativos que consti-
tuem a obrigatoriedade de uso de
algum equipamento de proteção
individual (EPI), estes não poderão
ser compartilhados sem antes pro-
ceder a higienização e desinfecção
dos equipamentos;

- Manter ambientes bem venti-
lados, com janelas e portas aber-
tas, sempre que possível;

- Promover com frequência a lim-
peza e desinfecção dos ambientes, pi-
sos, corrimãos, lixeiras, balcões, ma-
çanetas, tomadas, torneiras, banhei-
ros e outros objetos. �

Visitas clandestinas
ocorrem nos Lençóis,
mesmo com proibição

Comboio motorizado foi flagrado percorrendo área de dunas no trecho dos Lençóis, em Santo Amaro

Rogério Teles frisa que atuação do químico vai além da sala de aula

Reprodução/ video

NORMAS DE VISITAÇÃO

A portaria ICMBio nº
199/2017 e o Plano de
Manejo do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses
disciplinam as principais
normas de visitação, que
são necessárias para
garantir a segurança do
visitante e dos ambientes
protegidos. Por este motivo,
a autarquia do Ministério
do Meio Ambiente
recomenda para sempre

seguirem as orientações dos
condutores de visitantes e a
sinalização. Nesse sentido,
os serviços de transporte e
condução devem ser
realizados por veículos,
condutores de veículos e
condutores de visitantes
credenciadoS. é proibido o
transporte de visitantes ou
a realização de passeios
com veículos particulares,
entre outras restrições. 

Sindicato destaca
papel do químico
durante pandemia
Professor e membro do CRQ-XI, Rogério Teles cita 
atuação do profissional na produção de saneantes

Os químicos estão entre as catego-
rias de profissionais mais valoriza-
dos nesta pandemia do novo coro-
navírus. São requisitados na
fabricação do álcool em gel, alertam
para os perigos da sanitização irre-
gular e do uso doméstico de sa-
neantes, como a água sanitária. Re-
centemente, cientistas da equipe da
Universidade de Campinas (Uni-
camp) adaptaram um tecido espe-
cial, que já existia no mercado, paras
a produção de máscaras faciais, pro-
porcionando maior barreira contra
o vírus, entre outros benefícios. 

Semana passada, quando se co-
memora o dia do químico (18), o
professor de Química do Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) e
membro do Conselho Regional de
Química do Maranhão (CRQ-XI),
Rogério Teles, aborda a importância
deste profissional.

Por que o sr. avalia que a Química
é taxada de matéria difícil por
alunos do Ensino Médio? 

Rogério Teles- Muitas vezes, os
estudantes já não gostam de Quí-
mica antes mesmo de começar a es-
tudá-la, colegas ou familiares já o
alertaram da disciplina. Cabe a nós
professores revertermos isso, mos-
trarmos que não se trata de algo tão
difícil assim e sua relação com o co-
tidiano das pessoas.

Além das salas de aulas, onde
atuam os químicos?

Embora invisível aos olhos de
muitos, o profissional da química é
imprescindível para que tenhamos
uma boa qualidade de vida na so-
ciedade moderna. Esses profissio-
nais atuam em muitas áreas, tais
como: análises, petróleo, alimentos,
cosméticos, medicamentos, bio-
combustíveis, bebidas, controle de

qualidade, perícias, celulose, dentre
outras. Também desenvolvem pes-
quisas e produtos com alimentos,
polímeros, medicamentos, cosmé-
ticos, perfumes, insumos para a
construção civil, alimentos, bebidas,
minerais metálicos e não-metálicos,
inseticidas e adubos, fibras e mate-
riais têxteis, tintas e solventes.

Qual a importância da fiscaliza-
ção nestes estabelecimentos
para que existam químicos res-
ponsáveis na equipe e quais os
males que a ausência deles
podem ocasionar à saúde dos
consumidores? 

Por lei, toda empresa que se rela-
ciona com a área da Química pre-
cisa ter em seu quadro profissionais
habilitados e registrados no CRQ de
sua jurisdição. Muitas vezes, a falta
desse profissional só é verificada
pelas fiscalizações dos Conselhos
Regionais os quais notificam em-
presas infratoras e as obriga a con-
tratar os profissionais. Essa ação dos
CRQ’s, além de dar garantia à socie-
dade de que os serviços serão pres-
tados com segurança e com corre-
ção, garante uma maior inserção de
químicos no mundo do trabalho.

Na sua opinião, as pessoas se dão
conta de que a água potável que
consomem foram tratadas e
atestadas por químicos?

Pois é, isso está dentro da invisi-
bilidade das atividades dos profissio-
nais da Química. Mas são químicos
responsáveis que garantem eficácia
do tratamento de água, da produção
de saneantes, cosméticos, alimentos
industrializados, combustíveis, den-
tre tantos outros produtos consumi-
dos cotidianamente. �

Íntegra em oestadoma.com/486660

Íntegra em oestadoma.com/486642

Divulgação
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Prêmio CRQ-XI
 Inscrições até 05 de outubro

Especial

INCRIÇÕES
www.crq11.org.br   •   Prazo: 05.10.2020

Outras informações: (98) 3246- 2651/ 98529-1572
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   Ao centro, conselheiros do CRQ-XI Ribamar Cabral e Walter Gonçalves com 
equipe do projeto Ciência e Prevenção

Fique por dentro

CRQ-XI doa insumos para mil litros
de álcool em gel e 2 mil frascos

Os conselheiros do CRQ-XI José de 
Ribamar Cabral Lopes e José Walter Gon-
çalves realizaram hoje, 20, a doação oficial 
de insumos para produção de mil litros de 
álcool em gel e dois mil frascos ao projeto 
Ciência e Prevenção, da Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA). 

O material foi recebido pelos profes-
sores e coordenadores do projeto Ulisses 
Nascimento, Romildo Sampaio e Harvey 
Villa. A doação beneficiará cerca de 15 en-
tidades filantrópicas no Maranhão, como 
Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE) e Escola de Cegos do Mara-
nhão, em combate à Covid-19. 

O Ciência e Prevenção é coordena-
do por professores de Química, Química 
Industrial e Engenharia Química da UFMA 
com apoio dos acadêmicos. São cerca de 
40 pessoas no grupo.  

A parceria com o CRQ-XI foi regis-
trada por meio de termo de doação, as-

sinado na sede do Conselho no dia 30 de 
junho (foto ao lado).

“Queremos parabenizar aos profes-
sores e alunos por esta iniciativa e dizer 
que o CRQ do Maranhão está muito hon-

rado em fazer parte deste projeto”, disse 
Cabral Lopes. “Cumprimos nosso objetivo, 
mas ressaltamos que vocês podem conti-
nuar contando conosco”, completou José 
Gonçalves.

“Em nome de todos do projeto, nos-
so muito obrigado ao CRQ por este apoio. 
Tenham a certeza de que esta ação bene-
ficiará a muitas pessoas necessitadas”, afir-
mou o professor Romildo Sampaio. 

O projeto- De acordo com o profes-
sor Ulisses Nascimento, o Ciência e Pre-
venção nasceu no início da pandemia, de 
forma modesta, para produção de álcool 
glicerinado. 

“Começamos com doação do de-
partamento de Biologia e dos próprios 
professores”, disse. 

O grupo já doou cerca de três mil 
litros de álcool em gel. Entre os benefi-
ciados estão o Hospital Universitário (HU-
-UFMA), APAE, Instituto Antonio Brunno, 
Escola de Cegos do Maranhão, Asilo de 
Mendicidade, Escolas Comunitárias, co-
munidades quilombolas, entre outras. 

Os interessados em fazerem doa-
ções, devem entrar em contato por men-
sagem privada ao Instagram do projeto: 
@cienciaeprevencaoufma. 
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Foco

Fique por dentro

Live IFMA:  química saneante 
no combate à COVID

Relatório 2019
Transparência de gestão

Na abertura do I Encontro de Tec-
nologia de Alimentos, organizado por 
meio de live pelo Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA), campus Bacabal, dia 8 
de julho, a professora do Departamento 
de Tecnologia Química da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e membro 
do CRQ-XI, Djavania da Luz, apresentou 
informações sobre os produtos utilizados 
na prevenção ao novo coronavírus. 

Com o tema, “Os desafios do setor 
alimentício no contexto da pandemia por 

COVID-19”,  Djavania da Luz, que é Mes-
tre em Engenharia Química e Doutora em 
Ciências, destacou produtos como água 
sanitária, sabão e álcool,  eliminando dú-
vidas dos alunos e público em geral.. 

O CRQ-XI apresentou o relatório 
com os atos e fatos administrativo-finan-
ceiros mais relevantes praticados por esta 
entidade no curso do exercício de 2019, 
dentro de suas atribuições legais e em 
benefício de suas legítimas partes interes-
sadas.

No relatório consta a estrutura or-
ganizacional que é estrategicamente es-
tabelecida para realizar as ações contidas 
no Plano de Trabalho aprovado, pelas ins-
tâncias deliberativas e diretora da entida-
de, que teve como prioridades as ações 
voltadas para a expansão e reformulação 
estratégica da área de fiscalização pro-
fissional e de empresas fortalecendo o 
exercício legal da profissão e valorizando 
a química como fonte de vida.

O trabalho desenvolvido segue as 
melhores práticas de governança corpo-
rativa e preza pela transparência de ges-
tão. O documento completo está dispo-
nível no portal do CRQ-XI. 

A logomarca do CRQ-XI está em todo o material apresentado pela professora Djavania da Luz


