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
ABIT ACADEMY: Gestão de riscos em operações de Comércio Exterior, data: 22 de fevereiro de 2022.
Informações: clique aqui.
Política Nacional de Barragens é tema do próximo "Ambiente em Foco Virtual”, data: 22 de fevereiro de
2022.
Informações: clique aqui.
“Programa Filtra Ação”: Perspectiva para o comércio internacional em 2022, data: 24 de fevereiro de 2022.
Informações: clique aqui.
Nova Lei de Licitações com Foco na Saúde, data 08 de março de 2022. Informações: clique aqui.
9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, data: 09 e 10 de março de 2022. Informações:
https://www.congressodeinovacao.com.br/

Fenasan 2022 - maior evento de saneamento da América Latina, data: de 13 a 15 de setembro. Informações:
https://fenasan.com.br/

SETOR
Importação e custos ameaçam produção de máscaras no país
Berry Global Recognized as Supplier Engagement Leader from CDP

Exportações de componentes para calçados somaram US$ 37,25 milhões
Geotecnia: Petrópolis e a urgência de preparar cidades para gerir riscos climáticos
Com aporte de R$ 130 mi, Braskem fecha o ciclo da economia circular
Sufoco da indústria brasileira mostra que a economia está em situação crítica

INDÚSTRIA

Após dez anos, China volta a ser a principal origem das importações
Frete marítimo sobe 472% na pandemia
Índice Abramat prevê crescimento tímido para 2022
Abicol: Reflexões sobre o primeiro trimestre de 2022
Atividade industrial caiu no primeiro mês de 2022, aponta pesquisa da CNI
Construção civil está otimista em relação aos próximos seis meses, diz CNI
Especialistas reforçam: “a Engenharia é fundamental para dar as respostas necessárias em acidentes como
o da obra do Metrô de SP”

SUSTENTABILIDADE
Obra em progresso
Pepsico adota paletes produzidos com plástico à base de lixo doméstico
A economia circular no mundo têxtil

INOVAÇÃO
Projeto investiga como transformar CO2 de algas e cianobactérias em bioetanol e plástico verde

COMÉRCIO EXTERIOR
Comércio global cresce 25% em 2021 e atinge recorde de US$ 28,5 trilhões mas poderá reduzir expansão em
2022, projeta UNCTAD
Volume de exportações para China desacelera, mas resultado cresce em outros mercados

ECONOMIA
Boletim Focus
Ministro Paulo Guedes diz que Brasil preservou responsabilidade fiscal
CNC: intenção de consumo das famílias tem ligeira alta em fevereiro
Sobre PIB, chuvas e caciques

Volta do pessimismo entre empresas e consumidores ameaça PIB do Brasil

