Notícias Semanais
Você acessando este resumo de notícias como benefício da sua associação à ABINT. Esta é uma compilação
das notícias mais relevantes para o setor, incluindo informações sobre acordos internacionais, economia
brasileira, sustentabilidade e matérias-primas, além de novidades do setor de Nãotecidos e Tecidos Técnicos.

Ações da ABINT
A ABINT é apoiadora da ITMA 2023. O Cematex (Comitê Europeu de Fabricantes de Máquinas Têxteis)
anunciou que esta, que será a 19ª edição da feira internacional da indústria têxtil, será realizada em Milão,
na Itália, entre os dias 8 e 14 de junho de 2023. Informações: clique aqui

Eventos
9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria
Data: 09 e 10 de março de 2022. Informações: clique aqui
Abra Talks Fevereiro 2022
Data: 10 de fevereiro. Informações: clique aqui
Fenasan 2022 - maior evento de saneamento da América Latina
Data: de 13 a 15 de setembro. Informações e inscrições: clique aqui

Setor
Cipatex® apresenta nova coleção de laminados durante o Inspiramais
Manta geossintética: colheita de melancias em terra cultivada é realidade em Arapiraca (AL)
Fapesp e Braskem criam centro de pesquisa em plasticultura para o agronegócio
Setor têxtil: Qual será o lugar da China em 2022?
Têxtil e Vestuário à procura da próxima geração de materiais
Apucarana: UTFPR vai ganhar novo laboratório para análises têxteis
Brexit foi negativo para os têxteis
Riopele investe nos têxteis técnicos
Brasil se firma como quarto fornecedor de têxteis da Colômbia e chega com delegação à Colombiatex

Indústria
Calçadistas comemoram liminar fixando prazo de 8 dias para desembaraço de mercadorias no porto de Rio
Grande (RS)
25ª edição do Inspiramais gera mais de US$ 7,5 milhões em negócios
Volkswagen vai reabrir 2º turno na fábrica de Taubaté em abril
"O preço do carro não vai baixar tão cedo", afirma presidente da Anfavea
PIB da construção civil sobe 7,6%, e previsões para 2022 são positivas
Com investimentos de R$ 1,1 bilhão, Estado vai entregar 250 km de obras rodoviárias em 2022
Dinheiro destinado a rodovias federais em 2022 é o menor em 10 anos

Sustentabilidade
PET reciclada custa mais do que a resina
Marco Legal do Saneamento pode apoiar iniciativas privadas
Materiais sustentáveis são destaque no INSPIRAMAIS
Empresas ecologicamente responsáveis lucram mais

Comércio Exterior
Desafios e oportunidades para o comércio exterior em 2022
Operação-padrão causa lentidão no Comércio Exterior
Argentina fecha acordo com FMI para reestruturar dívida de mais de US$ 40 bilhões

Economia
Boletim Focus
Convite de acessão à OCDE é passo fundamental para crescimento econômico
Taxa média de juros em dezembro registrou 24,4% ao ano
Governo vai priorizar criação de empregos em 2022, diz presidente
Confiança da Construção recua 3,9 pontos em janeiro e atinge menor nível desde junho de 2021

Confiança da Indústria registra 6ª queda consecutiva
Confiança do Comércio recua e atinge menor nível desde abril de 2021

