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CCCs 
 

Realizado o primeiro Encontro Virtual dos Conselhos Comunitários 

Consultivos de 2021  
 

No dia 07 de julho aconteceu a primeira edição do Encontro Virtual dos Conselhos Comunitários Consultivos 
de 2021. O evento, organizado pela Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim, contou com a 
presença de integrantes da entidade, membros da comissão e de CCCs de todo o Brasil. 

(Confira a matéria completa aqui) 

  
  
  

        

               

    

COMÉRCIO EXTERIOR 
 

Abiquim realiza Pesquisa para identificar dificuldades no comércio 

exterior de produtos químicos  

A Abiquim realiza a 7ª Pesquisa para identificar as dificuldades enfrentadas no comércio exterior de produtos 
químicos, conhecer os anseios e as sugestões dos associados em relação a temas de comércio exterior. O 
resultado da pesquisa servirá para que a Abiquim possa melhorar sua atuação como representante do setor 
químico e para nortear as ações futuras da Comissão de Comércio Exterior e da Comissão de Assuntos 
Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior, além de servir de base para solicitações de providências ao 

Governo e a entidades devidas. (Confira a matéria completa aqui) 

 

  

  

         
               

    
LEGISLAÇÂO 
 

 

http://www.timamoco.com.br/r4.php?c/gv92/aW1wcmVuc2FAYWJpcXVpbS5vcmcuYnI
http://www.timamoco.com.br/r4.php?c/gv8y/aW1wcmVuc2FAYWJpcXVpbS5vcmcuYnI


Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualiza cronograma do 

Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações 

Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais  

  

 
  

  

No dia 06 de julho foi publicada a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021 que atualiza o 
cronograma  de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações 

Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial). (Confira a matéria completa aqui) 
 

 

    

 

 

 
      

  

 

 

 

  

  

Brazilian Chemicals é uma ferramenta de busca gratuita e prática que reúne os fabricantes de 

qualquer produto químico de uso industrial produzido no Brasil. Por meio dela é possível também 

saber qual a linha de produtos de uma determinada empresa do setor ou fazer um link direto com 

a empresa desejada, caso ela disponha de um site na internet. Concebida e permanentemente 

atualizada pela Abiquim, sua implantação inicial, em 1999, contou com o apoio da Confederação 

Nacional da Indústria e do SEBRAE. 

  

Para acessá-la,  clique aqui 

  

  

  

  

 

http://www.timamoco.com.br/r4.php?c/gv94/aW1wcmVuc2FAYWJpcXVpbS5vcmcuYnI
http://www.timamoco.com.br/r4.php?c/gv91/aW1wcmVuc2FAYWJpcXVpbS5vcmcuYnI


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 
releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui 
os releases das empresas associadas da Abiquim 

  

 
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da 

Abiquim que ocorrerão nesta semana 
  

     

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 
  

 

  

Expediente 
ABIQUIM INFORMA - é livre a transcrição, desde que citada a fonte. 
Edição: Camila Matos e Marco Gomes  
e-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 
Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim 
Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br ou 
imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, 
telefone, empresa e endereço comercial). 

  

 

 

  

  

www.abiquim.org.br 
. 
. 
. 

Para garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada, adicione os e-mails 
eventos@abiquim.org.br , abiquim@timamoco.com.br e abiquim1@timamoco.com.br 

ao seu catálogo de endereços e marque-os como endereços confiáveis. 
. 
. 

Caso queira ser removido da base de dados da ABIQUIM clique aqui 
O e-mail cadastrado em nossa base é imprensa@abiquim.org.br 

. 

. 
www.timamoco.com.br 

.  
. 

Administração da Base de Dados 
Timamoco Assessoria Comercial 
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