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

Confira as palestras do Nonwovens Day 2022!
As palestras do evento, que aconteceu dias 08 e 09 de junho de 2022, ficarão disponíveis até
08/07/2022. ASSISTA AQUI! Se você não teve oportunidade de se inscrever e quer assistir as
palestras, basta preencher o cadastro.

EVENTOS
Webinar Think Plásticos: Cenário logístico global e o impacto das negociações
internacionais, data 21 de junho de 2022. Informações aqui.
Fórum Brasil – OCDE, Palácio do Itamaraty, data 20 a 22 de junho, evento híbrido.
Informações aqui.
Abit e SENAI|CETIQT: Visão do futuro Têxtil 2030, encontro presencial, data 23 de junho de
2022. Informações aqui.

SETOR
Vento bravo
Phitta Mask: conheça a máscara criada na USP que elimina o vírus da Covid e da influenza
Geotecnia: Crea-PE promove debate para discutir medidas que reduzam o impacto das
chuvas
Textiles industry to reach $ 1,440 billion by 2032

International textile production costs vary up to 72%
World Of Wipes® International Conference Features Industry Experts Addressing Key Issues
To Help Attendees Meet New Challenges
UK to burn unusable PPE valued at £4 billion
Finland's Suominen launches new nonwoven with recycled paper
Freudenberg: Liquid absorbers for battery packs
Trützschler to present broad portfolio

INDÚSTRIA
Produção de veículos aumenta 6,8% no mês de maio, diz Anfavea
Indústria calçadista gera 20 mil vagas no ano e volta ao nível pré-pandemia
Os desafios da integração no saneamento
Publicada Portaria MTP n° 1.486/2022, que altera pontos importantes na área trabalhista
Increase in demand for automotive technical textiles
Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University (ITA): Showcasing the research spectrum
at Techtextil

SUSTENTABILIDADE
Novidades sustentáveis no mundo têxtil: o que vem por aí
PS e PVC na lista negra de US Plastic Pact
Os plásticos podem ajudar a construir um futuro sustentável – eis como
Tectextil entra de vez na economia circular do polipropileno
CMA vai propor marco regulatório da economia circular do plástico

Novo plano estipula fim dos lixões

INOVAÇÃO
Casca de banana nem sempre é lixo! No SENAI CETIQT ela vira tecido
MIT's digital fibre to revolutionise wearable tech

COMÉRCIO EXTERIOR
Brasil é o 6º país que mais atrai investimentos estrangeiros e ApexBrasil intermediou US$ 136
bilhões do total captado
OCDE aprova plano de adesão do Brasil e de outros países ao grupo
Governo reduz custo de movimentação de produtos importados em portos
Decreto reforça parcerias comerciais entre Brasil e EUA

ECONOMIA
Copom inicia quarta reunião do ano avaliando fim de altas da Selic
Ministro diz que governo está atuando para reduzir impostos e inflação
Barômetros Globais acomodam em nível baixo
Índice de Confiança do Empresário Industrial sobe 1,3 ponto em junho, aponta CNI

