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REIQ

Jornal Valor Econômico e Sindiquim -RS promovem lives
sobre os impactos do fim do REIQ para a economia

Crédito: Reprodução live Valor Econômico

O jornal Valor Econômico e o Sindiquim (Sindicato das Indústrias Químicas no Rio Grande do Sul)
promoveram nesta segunda-feira, 24 de maio, eventos que discutiram a importância da indústria química
brasileira e os possíveis impactos sobre a economia com a possível revogação do Regime Especial da
Indústria Química, prevista na Medida Provisória 1.034, em tramitação no Congresso. (Leia a matéria
completa)

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Abiquim consulta empresas associadas sobre sensibilidades nas
negociações comerciais com a Indonésia e com o Vietnã
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia (ME) abriu oficialmente, pelo prazo de 60
dias, por meio da Circular SECEX nº 32, de 18 de maio de 2021, consulta pública para que as associações e
entidades representantes do setor privado brasileiro e demais partes interessadas... (Leia a matéria completa)
(

MERCOSUL

Argentina promoverá Webinar “IV Fórum Empresarial de Mercosul”
A Argentina, a cargo da Presidência Pro Tempore do Bloco (PPTA) do Mercosul, e coordenada com os demais
Estados Partes do bloco, promoverá por meio do Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, o Webinar “VI Fórum Empresarial de Mercosul” a ser realizado no dia 26... (Leia a matéria completa)

CONSULTA PÚBLICA

SECEX abre consulta pública sobre proposta de migração da plataforma
Sistema Decom Digital (SDD) para o Sistema Eletrônico de Informações
(SEI)
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia (ME) abriu oficialmente, pelo prazo de 30
dias, por meio da Circular SECEX nº 36, de 21 de maio de 2021, consulta pública para que o setor privado
brasileiro apresente dúvidas e sugestões a respeito da proposta de transição da condução dos processos... (Leia
matéria completa)

EVENTO

Abiquim organiza evento para esclarecer novas regras da NR-01
“PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS OPÇÕES DE AVALIAÇÃO DE RISCO - PGR” foi o tema do evento coordenado pela Abiquim no dia 19 de maio.
Com 365 inscritos, o encontro online contou com a participação do Dr. Marco Antonio Melchior... (Leia a
matéria completa)

“Os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) tem diferentes tamanhos. Atualmente, o menor CCC
possui apenas cinco membros, enquanto o maior deles conta com 47 pessoas. Para saber mais sobre
esta e outras curiosidades, clique aqui e acesse o Perfil Completo dos CCCs da Indústria Química.”

https://abiquim-files.s3-us-west2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/apresentacao_perfil.pdf
Clique aqui e visite a página da Comissão de Diálogo com a Comunidade .
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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
Abiquim que ocorrerão nesta semana
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui
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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