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

O CTG - Comitê Técnico de Geossintéticos da ABINT é apoiador da FENSAN 2022
A FENASAN 2022 - Feira Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente ocorrerá de 13 a 15 de setembro de 2022, no
Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo,
em paralelo ao 33º Encontro Técnico AESabesp.
Informações: https://fenasan.com.br/
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
Curso online ABNT - Etiquetagem de Têxteis com Ênfase na Norma ABNT NBR NM ISO
3758:2013, data 25 e 27 de abril de 2022. Informações: clique aqui

SETOR
Exportações de componentes para calçados crescem 37% no bimestre
Braskem: volumes comedidos das resinas no Brasil em 2021
Selic: Juro elevado em meio a incertezas não é o melhor remédio contra inflação de oferta,
diz Abit
Setor têxtil mostra bons resultados em contratações e faturamento em 2021
Fábricas já reduzem produção de máscaras

INDÚSTRIA
22 setores da indústria ficaram menos confiantes em março, diz CNI
Construção tem desempenho favorável em fevereiro, mas expectativas recuam
De olho em Brasília, montadoras preparam lista de pedidos setoriais

SUSTENTABILIDADE
Certificação de sustentabilidade é destaque no Fórum Internacional do Calçado
Fibras sustentáveis a partir de resíduos agrícolas
Encontrado pela primeira vez microplástico no sangue humano

INOVAÇÃO
Braskem e Sojitz Corporation se unem para trazer ao mercado tecnologia de MEG renovável

A fabric can hear
Neorec targets difficult waste

COMÉRCIO EXTERIOR
Novos casos de Covid na China podem agravar crise no transporte marítimo
Publicação analisa cenário internacional e política de inserção do Brasil na economia global
UNCTAD avalia impacto dos “enormes custos” da guerra na Ucrânia sobre o comércio
internacional e o desenvolvimento
Internacionalização: aumentar e diversificar parceiros comerciais são desafios para a
economia nacional e estadual, diz CNI

ECONOMIA
Boletim Focus
Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais registra recuo de 2,3% em janeiro
Redução de IPI chegará a 33%, afirma Guedes
Varejo registra crescimento após seis meses, mas situação ainda preocupa

