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Febrava renova expectativas do HVAC-R por dias melhores
Revista do Frio - 11/09/2019
Com mais de 300 expositores representando 500 marcas, feira espera atrair cerca de 25 mil profissionais da área até a sexta-feira (13), no São Paulo Expo
Com a promessa de ser uma edição histórica, 21ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento do Ar e da Água
(Febrava), maior mostra latino-americana do setor, foi aberta ao público nesta ontem (10), no São Paulo Expo. A cerimônia de abertura reuniu representantes
da Abrava, do Sindratar-SP, e da Reed Exhibitions Alcantara Machado, realizadora do evento, além das 30 associações dos setores alimentício, hospitalar,
transporte, hospedagem, automotivo, distribuição, engenharia civil e mecânica que apoiam a feira. De acordo com Paulo Octavio Pereira de Almeida, vicepresidente da Reed, essa edição da Febrava é a maior de todos os tempos. “Também trabalhamos para que, ao final dos quatro dias, seja a melhor, afinal,
reunimos o mais completo mix de inovações do setor HVAC-R da América Latina”. Em seu discurso, o executivo afirmou que as projeções para a feira deste ano é
de que, na Rodada Internacional de Negócios, sejam movimentados R$ 50 milhões. Nelson Baptista, presidente da Comissão Organizadora da feira, concorda
que a edição atual é a de maior expressão. “Também é a de maior conteúdo de todos os tempos”, garantiu. “Isso prova, incontestavelmente, a confiança dos
empresários do setor na economia do país”. Já o presidente do Sindratar (Sindicato das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado
de São Paulo), Carlos Eduardo Marchesi Trombini, destacou a garra do empresário ao apostar no Brasil e lembrou que a Febrava é um instrumento importante
no apoio para o setor. “Não podemos sair da crise econômica em que estamos da noite para o dia. Nos resta trabalhar para que isso aconteça e a feira possibilita
a busca por soluções para os problemas comuns”. O presidente executivo da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e
Aquecimento), Arnaldo Basile, por sua vez, lembrou que o setor emprega algo em torno de 300 mil pessoas e movimenta mais de R$ 32 bilhões por ano.
“Somos o termômetro da economia. O setor oferece relevante impacto sócio/econômico no país e a Febrava tem importância enorme ao estimular o
desenvolvimento tecnológico e possibilitar o debate dos problemas enfrentados pelo setor”. Na mesma linha, Pedro Evangelinos, presidente do conselho de
administração da Abrava, destacou a importância da feira por ser a forma mais rápida e econômica de se chegar ao cliente. “Custaria muito ao empresário
formar uma equipe para viajar pelo Brasil e pelos países da América Latina para conseguir os contatos que são feitos na Febrava. Isso sem contar com os eventos
paralelos, como o Conbrava e o encontro de projetistas, que pensam o futuro de nosso setor”.
FONTE: http://revistadofrio.com.br/2019/09/febrava-renova-expectativas-do-hvac-r-por-dias-melhores/

ASHRAE celebra la incorporación de la Alianza Global de Calidad Ambiental Interior
ACR Latinoamérica, 15 Octubre 2019
Internacional. ASHRAE anunció la incorporación de la Alianza Global de Calidad Ambiental Interior (IEQ-GA) como una entidad legal. El anuncio de la
incorporación de IEQ-GA tuvo lugar en una ceremonia durante la 40ª conferencia de la AIVC, celebrada el 15 de octubre en Gante, Bélgica. La misión del IEQ-GA
es promover y abogar por una calidad ambiental interior aceptable (ambiente térmico, calidad del aire interior, iluminación y acústica) para los ocupantes del
edificio a nivel mundial, al tiempo que se garantiza que el conocimiento de la investigación IEQ se implemente en la práctica. En la ceremonia, los miembros
fundadores celebraron con breves discursos sobre el establecimiento de la alianza y presentaron su visión para lograr un ambiente interior saludable en la
industria de los edificios. Los miembros fundadores de la corporación son la Asociación Italiana de Aire Acondicionado, Ventilación y Refrigeración (AiCARR), la
Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA), el Centro de Filtración y Ventilación de Aire (AIVC), la Sociedad India de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado. (ISHRAE), la Federación Europea de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA) y ASHRAE. "Nos inspira el
enfoque progresista que IEQ-GA tiene en la industria de la construcción", dijo el presidente de ASHRAE 2019-20 Darryl K. Boyce, P.Eng. “Es de vital importancia
que aboguemos por el bienestar de las personas que ocupan nuestros edificios. A través de los esfuerzos y recursos de colaboración de las organizaciones
miembros de IEA-GA, continuaremos brindando edificios seguros para las generaciones venideras". La creación del IEQ-GA fue el resultado de una iniciativa
presidencial de Bill Bahnfleth, miembro presidencial de ASHRAE 2013-14 y actual vicepresidente de IEQ-GA, basada en el informe de un comité presidencial ad
hoc presidido por Bjarne Olesen, 2017-18 Miembro presidencial de ASHRAE y actual director suplente de ASHRAE IEQ-GA. El comité tuvo la tarea de explorar
formas en que los grupos de la industria podrían trabajar juntos para abordar todos los aspectos de la calidad y salud ambiental en interiores. "Un atributo
importante de IEQ-GA es que es una alianza no industrial entre sociedades que representan a miembros que promueven IEQ", dijo Olesen. “La intención de IEQGA es trabajar con todos los socios de la cadena de valor para la calidad ambiental interior, incluida la investigación de edificios, la investigación de confort y
salud, el diseño de edificios, la instalación, la puesta en marcha, la operación y el comportamiento de los ocupantes. Además, IEQ-GA trabajará con
organizaciones de la industria para ayudar a sus miembros a proporcionar productos y servicios que promuevan IEQ ". El IEQ-GA está buscando nuevos
miembros de todos los sectores y disciplinas involucradas para unir fuerzas. Los sectores incluyen arquitectos, ingenieros, profesionales del medio ambiente,
higienistas industriales / ocupacionales y especialistas en la sección de salud, entre otros. Para obtener más información sobre IEQ-GA, visite https://ieq-ga.net/
FONTE: https://www.acrlatinoamerica.com/201910158974/noticias/empresas/ashrae-celebra-la-incorporacion-de-la-alianza-global-de-calidad-ambiental-interior.html?utm_source=ACR+Latinoam%25C3%25A9rica&utm_campaign=6b8e33e7a2-acrboletin-semanal&utm_medium=email&utm_term=0_18f2eb6bf0-6b8e33e7a2-252987649&mc_cid=6b8e33e7a2&mc_eid=f19261be4b

Full Gauge Controls se adhiere a programa de apoyo a mujeres
ACR Latinoamérica, 15 Octubre 2019
Brasil. La iniciativa tiene como objetivo ayudar en la colocación en el mercado de trabajo de mujeres víctimas de violencia doméstica. Una empresa que, en
determinados sectores, cuenta con 90% de mano de obra femenina, comprende la importancia y valoriza el papel de la mujer dentro de la industria. Por eso,
cuando la dirección tomó conocimiento del Programa Por Mí, iniciativa de la Municipalidad de Canoas-RS para insertar a las mujeres víctimas de violencia
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doméstica en el mercado de trabajo, la adhesión fue prácticamente inmediata. La subdirectora administrativa financiera de Full Gauge Controls, Magali Bujak, se
puso en contacto con la Municipalidad para entender mejor sobre el funcionamiento del proyecto: “Oímos hablar sobre el programa y entramos en contacto con
los responsables para una reunión. Nuestra voluntad es, además de formar parte, difundir aún más ésta idea para garantizar la participación de más empresas
de la región”, destaca. Para Magali, lo más importante es propiciar oportunidades para estas mujeres, para que así consigan una colocación en el mercado. La
colaboración fue firmada a finales del mes de agosto. Full Gauge Controls ya comenzó a recibir currículos enviados por el proyecto y a hacer procesos selectivos
y entrevistas. FONTE: https://www.acrlatinoamerica.com/201910158967/noticias/empresas/full-gauge-controls-se-adhiere-a-programa-de-apoyo-a-mujeres.html?utm_source=ACR+Latinoam%25C3%25A9rica&utm_campaign=6b8e33e7a2-acrboletin-semanal&utm_medium=email&utm_term=0_18f2eb6bf0-6b8e33e7a2-252987649&mc_cid=6b8e33e7a2&mc_eid=f19261be4b

Review of the Global AC Market in the First Half of 2019 — Part II--Latin America
Jarn, 25/09/2019 p. 30
The weather in Latin America was hotter in the first half of this year than last year, and the RAC market is estimated to have grown by 5.6%. However, the
economy is not flourishing, so forecasts regarding the market in the second half of this year and next year are not optimistic. Latin America’s RAC market is
dominated by low-priced products. (Solicitar cópia de artigo ao Cedoc) Fonte: https://www.ejarn.com/detail.php?id=59959&l_id=

World Refrigeration Equipment Market
Jarn: Special Issue , 25/09/2019 p. 1
Refrigeration equipment is an important tool to ensure food hygiene and safety. Refrigeration equipment is applied throughout the cold chain and strict
temperature management is required for every link in the cold chain. Facing accelerated urbanization and a quickening pace of life, distribution sites in the food
retail industry have been going through a fundamental revolution. 24-hour convenience stores and small-and medium-sized supermarkets have become popular
among city residents, and this trend has offered great business opportunities to cold chain equipment suppliers. (Solicitar cópia de artigo ao Cedoc)
FONTE: https://www.ejarn.com/detail.php?id=59798&l_id=

Bitzer Expands Range of Condensing Units
Jarn, 25/09/2019 p. 20
Bitzer has expanded its range of condensing units to include a new series. The seven air-cooled Ecolite models have been designed for low-and mediumtemperature applications and are available in an attractive housing. (Solicitar cópia de artigo ao Cedoc) Fonte: https://www.ejarn.com/detail.php?id=59949&l_id=

Recent Trends of Refrigerants for Mid-and Low-temp Equipment
Jarn, 25/09/2019 p. 4 e 6
Here, mid-and low-temperature equipment refers to equipment commonly called air conditioners for comfort cooling as well as refrigeration equipment for the
purpose of cooling down to approximately –40℃. R22 (HCFC) refrigerant is still used in mid-and low-temperature equipment for air conditioning, as well as
R410A (HFC) more recently. R22 was also used for refrigeration applications, but R404A has now come to be broadly used instead. All of these refrigerants are
fluorocarbon-based chemical substances. (Solicitar cópia de artigo ao Cedoc) Fonte: https://www.ejarn.com/detail.php?id=59897&l_id=

Mipal renova linha de evaporadores de ar forçado de baixo perfil
Revista do Frio, 24/09/2019
Novo design e baixo consumo de energia são os grandes diferenciais competitivos do produto lançado na Febrava
Grande inovação da Mipal em destaque na Ilha da Cadeia do Frio na última Febrava, os evaporadores de ar forçado de baixo perfil da linha MI 2020 aliam novo
design com economia de energia e eficiência na troca térmica em câmaras frias de até 3,5 metros de altura. “O MI 2020 mantém suas características já
consagradas e traz inovações tecnológicas com mais benefícios para o usuário, o instalador e o projetista”, assegura a indústria brasileira, ressaltando que o
novo trocador de calor “é fruto do respeito e da proximidade com seus clientes, resultando num produto que atende às melhores práticas e necessidades do
mercado”. Segundo o gerente comercial da empresa, João Paulo Paschoal, o visual “clean” e “elegante” dos novos evaporadores MI, o melhor rendimento e o
maior range de capacidade – de 946 kcal/h a 12.600 kcal/h – são seus grandes diferenciais competitivos, além do degelo inteligente. “Conseguimos melhorar o
que já era bom”, diz o gestor, ao lembrar que o “o mercado reconhece a Mipal por esse produto, que é o carro-chefe do nosso catálogo há muitos anos”. Outros
diferenciais dele são o protetor térmico de segurança nos modelos com degelo elétrico, adequação às normas internacionais quanto ao espaçamento até o teto,
saída de dreno traseira, grade retificadora de ar, conjuntos elétricos normatizados e motoventiladores certificados pela UL e CE. “Não é por acaso que estamos
há 63 anos no mercado. A Mipal segue forte no setor porque busca sempre a inovação e a satisfação do cliente. E vai continuar sendo assim”, salienta Paschoal.
A indústria sediada em Cabreúva, a 90 quilômetros da capital paulista, também acaba de atualizar suas linhas Cdr e Vmax de condensadores remotos. “A família
2020 traz uma série de inovações que garantem desempenho e economia de energia ainda maiores”, informa a empresa. As novas máquinas têm como
vantagens o painel elétrico com circuitos impressos e de fácil alimentação, máxima eficiência durante sua vida útil, acabamento em alumínio naval, fácil limpeza
e manutenção, maior amplitude de capacidade, entre outros diferenciais competitivos. “Temos certeza de que esses novos produtos farão muito sucesso no
mercado”, destaca o diretor geral da companhia, Cláudio Palma. Durante a maior mostra do HVAC-R na América Latina, a Mipal também levou compradores
brasileiros e estrangeiros para conhecer suas instalações fabris no interior de São Paulo. Na ocasião, os visitantes puderam conhecer o showroom e a linha de
produção da empresa fundada em 1956. “Nossa marca é reconhecida mundialmente e respeitada em todos os continentes”, avalia o executivo, lembrando que
as vendas da Mipal cresceram 40% em 2018 e devem crescer 30% este ano. “Por isso, nossa participação no setor vem se expandindo ano a ano”, diz. “Nossos
equipamentos são sempre atualizados tecnologicamente e adequados às mais exigentes necessidades do mercado”, conforme destaca Cláudio Palma. “A linha
Mipal atende a uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais, desde a conservação e industrialização de alimentos e bebidas, aplicações industriais,
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conservação de sementes e grãos, indústrias químicas e farmacêuticas, transporte público e frigorificado”, afirma. Para o empresário, a Febrava é um sucesso
para o público brasileiro e internacional desde sua primeira edição. “Essa edição não foi diferente, em virtude dos indicadores apontarem para um crescimento
econômico”, arremata. FONTE: http://revistadofrio.com.br/2019/09/mipal-renova-linha-de-evaporadores-de-ar-forcado-de-baixo-perfil/

Webinar sobre recertificación LEED
ACR Latinoamérica, 15 Octubre 2019
Colombia. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible realizará el próximo martes 22 de octubre (11:00 a.m hora local) el webinar: “Aprende más sobre
la recertificación LEED v4.1 O+M a través de acr”. El objetivo de este webinar es conocer cómo la recertificación LEED es un paso importante para proteger la
construcción de un activo. Aprender los procesos básicos para obtener la recertificación y así mejorar el edificio y mantener la inversión en sostenibilidad.
Temas a tratar: Todo sobre el proceso de recertificación LEED / Qué datos se necesitan para certificar y rastrear el rendimento / Cómo comenzar a recopilar e
ingresar datos / La analítica para ayudarlo a comprender su impacto / Cómo los usuarios de Arc registran los datos a trabajar para crear mejores edifícios.
Para inscribirse puede hacer clic aqui
Fonte: https://www.acrlatinoamerica.com/201910158968/noticias/empresas/webinar-sobre-recertificacionleed.html?utm_source=ACR+Latinoam%25C3%25A9rica&utm_campaign=6b8e33e7a2-acr-boletin-semanal&utm_medium=email&utm_term=0_18f2eb6bf0-6b8e33e7a2-252987649&mc_cid=6b8e33e7a2&mc_eid=f19261be4b

AHR Expo presentó los ganadores de los Innovation Awards 2020
ACR Latinoamérica 15 Octubre 2019
Estados Unidos. AHR Expo anunció los ganadores de la competencia 2020 AHR Expo Innovation Awards. Organizado anualmente por la feria, los productos en 10
categorías industriales son reconocidos por su contribución innovadora a la industria HVAC/R. Los productos, tecnologías y sistemas ganadores de cada
categoría de premios serán reconocidos formalmente durante la Exposición AHR 2020, del 3 al 5 de febrero en el Centro de Convenciones del Condado de
Orange en Orlando, Florida. Automatización de Edificios: Delta Controls Inc. - O3 Sensor Hub 2.0
Innovación: el O3 Sensor Hub 2.0 combina siete sensores diferentes para proporcionar la vista más precisa de un espacio interior disponible en el mercado.
Habilitado para IoT para funcionar como un controlador de sala independiente, el O3 Sensor Hub 2.0 combina la detección de temperatura, la detección de
ocupación, la humedad y la integración inalámbrica en uno. Esta innovación utiliza Sensor Fusion para mejorar la experiencia de los ocupantes con un mayor
control de la sala y para reducir las detecciones de falsas ocupaciones. Enfriamiento: Danfoss - Intercambiador de calor de canal micro entrelazado Danfoss
(iMCHE). Innovación: El Intercambiador de calor de canal micro entrelazado Danfoss (iMCHE) integra múltiples circuitos en una sola bobina. Funciona utilizando
un área de transferencia de calor de aire compartida y controlando cada una de forma independiente mediante un sistema de múltiples circuitos. El iMCHE
utiliza una transferencia de calor lateral de aire completo cuando opera bajo condiciones de carga parcial para maximizar la eficiencia. Según los resultados de
un estudio de caso reciente, el IEER aumentó un 18% al usar la solución iMCHE. Este producto proporciona una solución compacta y rentable para unidades de
techo de doble circuito. Si bien la preocupación pública por el cambio climático continúa aumentando y se pronostican estándares de energía más altos, el
iMCHE permite que los equipos cumplan fácilmente los nuevos estándares con un impacto de bajo costo. Edificio Verde: Danfoss - Compresor Danfoss Turbocor
TG490. Innovación: El compresor Danfoss Turbocor TG490 está diseñado para aplicaciones de enfriadores refrigerados por aire o agua. El compresor centrífugo
de rodamiento magnético, exento de aceite y de velocidad variable, está optimizado para su uso con HFO-1234ze, que tiene un PCA de menos de 1, y también
puede usarse con refrigerante de bajo PCG R-515B. El Danfoss Turbocor TG490 es el primer compresor centrífugo de cojinete magnético exento de aceite que
ofrece eficiencia líder en la industria, requisitos de mantenimiento reducidos y diseño simplificado mediante la eliminación de un sistema tradicional de gestión
de aceite. También es la primera tecnología de compresores sin aceite de la industria con la flexibilidad para ser utilizada con RW-515B de bajo GWP, que tiene
una clasificación tan baja como 299 y una clasificación de seguridad A1. Calefacción: York - Horno de gas de NOx ultrabajo York serie LX TL9E
Innovación: El horno de gas de ultra bajo NOx TL9E de la serie L de York es un horno de gas responsable con el medio ambiente que cumple incluso con los
estándares más estrictos de calidad del aire, al tiempo que reduce los gases de efecto invernadero y que producen smog hasta en un 65% en comparación con
los hornos estándar de bajo NOx. El horno tiene calificación Energy Star y reduce los costos de combustible hasta en un 20% cuando se conecta a sistemas de
confort para el hogar York seleccionados. Calidad del Aire Interior: Fresh-Aire UV - Sistema de desinfección LED / filtro polarizado de bajo perfil de pureza LED 1"
Innovación: Este es el primer sistema de filtración HVAC polarizado de 3 etapas de 1” que incorpora la tecnología Mini-LED. El PLP-LED ofrece una filtración de
alta eficiencia que captura el 97% de las partículas de hasta 0.3 micras de tamaño. El sistema también utiliza medios reactivos UV antimicrobianos con un
recubrimiento fotocatalítico avanzado para la reducción de olores y COV. El filtro Fresh-Aire UV mitiga muchos problemas de IAQ, así como muchos otros
desafíos que enfrentan los ocupantes y contratistas mediante la entrega de un filtro más limpio y seguro para manejar y mantener. Plomería: Ganador: LG
Electronics USA, Inc. - LG Hydro Kit. Innovación: LG Electronics USA, Inc. ha desarrollado el LG Hydro Kit, un intercambiador de calor interior para sistemas LGF de
flujo variable de refrigerante (VRF) capaz de transferir calor o energía de enfriamiento expulsada del proceso de aire acondicionado al agua, ofreciendo una
mayor eficiencia del calor en los sistemas LG de recuperación y bomba de calor. Disponibles en 42,000 y 96,000 Btu / h de capacidad, los LG Hydro Kits utilizan la
energía residual generada durante el proceso de acondicionamiento y mejoran la eficiencia energética de los sistemas LG VRF. Esto permite que el agua caliente
o fría generada se distribuya a varias aplicaciones diferentes con controles integrados que establecen la temperatura del agua que sale, la temperatura del
tanque de agua caliente o la temperatura del espacio acondicionado. Refrigeración: Danfoss - Solución de gestión de líquidos adaptativos de CO2
Innovación: la solución Danfoss CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) combina el eyector de líquido de Danfoss y el algoritmo de controlador de caja de
control de líquido adaptativo para utilizar completamente la superficie del evaporador en vitrinas y cámaras frigoríficas. Esta tecnología proporciona, sin cambio
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de equipo, hasta un 10% más de eficiencia energética, además del ahorro de energía inherente a la refrigeración con CO2. La solución CALM funciona sacando
refrigerante líquido de la succión lateral y lo inyecta en el evaporador de vitrinas y cámaras frigoríficas. La solución CALM de Danfoss tiene como objetivo ayudar
a los clientes a realizar la transición a refrigerantes respetuosos con el clima, al tiempo que ahorra energía, mantiene la fiabilidad del sistema y garantiza la
seguridad alimentaria. CONTINUA EM: https://www.acrlatinoamerica.com/201910158975/noticias/empresas/ahr-expo-presento-los-ganadores-de-los-innovation-awards2020.html?utm_source=ACR+Latinoam%25C3%25A9rica&utm_campaign=6b8e33e7a2-acr-boletin-semanal&utm_medium=email&utm_term=0_18f2eb6bf0-6b8e33e7a2-252987649&mc_cid=6b8e33e7a2&mc_eid=f19261be4b

Caminhões sem retrovisores e elétricos são destaque da Fenatran
O Estado de S.Paulo - 15 de outubro de 2019 | 04h00 - Cleide Silva
Voltada a negócios, a Fenatran, maior feira do setor de transporte de cargas da América Latina, mostra as principais inovações tecnológicas para caminhões e
vans, algumas ainda não disponíveis nem em carros de luxo. Até sexta-feira, o evento aberto ontem em São Paulo mostra veículos elétricos, autônomos,
movidos a biometano e com elevado grau de conectividade, além de componentes e serviços voltados a melhorar desempenho, consumo e a segurança. Um dos
lançamentos é o novo Actros, da Mercedes-Benz, que eliminou os espelhos retrovisores. Na cabine, duas telas similares a de computadores permitem um
campo de visão de alta definição e alcance de 2oo metros. Também tem alerta de pedestres. “Além de maior segurança ao motorista, o MirrorCan reduz o
consumo de combustível em 0,5% a 1% por melhorar a aerodinâmica ao eliminar dois grandes espelhos”, informa Philipp Schiemer, presidente da MercedesBenz do Brasil. O produto ainda não está disponível nem em automóveis de luxo. O Actros, resultado de investimento de R$ 1,4 bilhão, será produzido em São
Bernardo do Campo (SP). “Todas as novas tecnologias têm como finalidade aumentar a rentabilidade do negócio com mais eficiência por meio de redução de
consumo, maior segurança e menos emissões”, diz Schiemer. A Volkswagen Caminhões e Ônibus mostra o e-Delivery, primeiro veículo elétrico desenvolvido no
Brasil e que será produzido na fábrica de Resende (RJ) a partir de 2020. A empresa já tem 1,6 mil encomendas, todas da Ambev. “Também lançamos o serviço de
conectividade Rio, plataforma digital em nuvem”, afirma Roberto Cortes, presidente da empresa. Entre os vários serviços está a contratação de seguro por
viagem. A Scania optou por caminhões movidos a GLP (gás liquefeito) e GNV (gás natural). Ambos também podem usar biometano (obtido de resíduos
orgânicos). Os veículos emitem 15% menos CO2 em relação à versão a diesel, informa o diretor comercial Silvio Munhoz. A Iveco apostou na conectividade de
suas vans, com a incorporação de estação multimídia que, entre outras funções, permite o espelhamento do celular. Segundo o diretor de marketing, Thiago
Carlucci, foram introduzidos itens de segurança, como o assistente de frenagem. Reunião com o governador: Representantes de montadoras se reúnem na
próxima semana com o governador João Doria (PSDB) para debater um projeto estadual de renovação da frota de caminhões. O convite foi feito ontem pelo
próprio governador na abertura da Fenatran, feira de transporte de cargas que ocorre nesta semana em São Paulo. O tema já é antigo no setor e, até agora, não
teve respaldo federal. Um eventual programa para o Estado que concentra a maior frota veicular do País poderia incentivar outros Estados, e até mesmo o
governo federal a seguir o caminho, acredita o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes.
Segundo ele, estudos indicam que há cerca de 230 mil caminhões com mais de 30 anos rodando pelo País. “Há problemas ambientais (poluição), de segurança
(acidentes) e ineficiência e tudo isso vai para o preço do produto transportado pago pelo consumidor. ” A entidade prepara um estudo mais detalhado com
base nos programas de renovação discutidos há quase 20 anos. Entre as medidas a serem sugeridas estão o fim da isenção de IPVA para veículos com mais de 20
anos – ainda que de forma escalonada –, programa de inspeção técnica veicular e programa de renovação da frota, “sempre tendo em conta o lado social dessas
medidas”, diz Moraes. Na opinião de Moraes, eventuais subsídios governamentais para promover o programa, que teria como objetivo promover a troca de
veículos velhos por mais novos, poderiam ser compensados com a redução de gastos públicos com saúde (para atender vítimas de acidentes e pessoas com
problemas respiratórios em razão da poluição) e até mesmo perdas para a economia como um todo com engarrafamentos.
FONTE: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caminhoes-sem-retrovisores-e-eletricos-sao-destaque-da-fenatran,70003049962

Senai de Campo Grande promove 1ª Semana de Refrigeração
Revista Do Frio, 15/10/2019
Com o objetivo de integrar os agentes envolvidos no segmento de refrigeração de Mato Grosso do Sul e promover a atualização tecnológica, o Senai de Campo
Grande realizará, de 22 a 25 de outubro, no auditório da unidade, que fica na Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 90, Bairro Amambaí, a 1ª Semana de
Refrigeração. O evento é aberto ao público e tem como foco quem atua na área de refrigeração, desde comerciantes e industriais até técnicos e estudantes.
Segundo o gerente do Senai de Campo Grande, Roger Benites, a 1ª Semana de Refrigeração busca um fomento do segmento no município. “Queremos cumprir
com a nossa missão de oferecer mão de obra cada vez mais qualificada, ajudar no desenvolvimento do segmento e preparar nossos alunos para a realidade do
mercado de trabalho. Temos cursos na área de refrigeração aqui no Senai da Capital, com excelente laboratório e instrutores preparados e queremos ser
referência nesse assunto”, afirmou. As palestras abordarão temas referentes à área de refrigeração e eficiência em refrigeração, que serão ministradas por
representantes das empresas Forane Refrigerants, Full Gauge Controls e Bitzer, referências mundiais no segmento. “São empresas que já estão no mercado há
muito tempo e é muito importante traze-las para mostrar aproximar nossos alunos da realidade do mercado, para que eles conheçam melhor as principais
demandas e desafios e saiam daqui realmente preparados”, completou Roger Benites.
FONTE: https://revistadofrio.com.br/2019/10/senai-de-campo-grande-promove-de-22-a-25-de-outubro-a-1a-semana-de-refrigeracao/

São Paulo é destino nº 1 para eventos na América Latina em 2020
O Estado de São Paulo, 27 de setembro de 2019 | 04h00 - Por Letícia Fucuchima
A cidade de São Paulo foi eleita como o principal destino para reuniões e eventos corporativos da América Latina em 2020, segundo pesquisa da Carlson
Wagonlit Travel (CWT), que atua com gestão de viagens. Além da capital paulista, o Brasil tem outras três cidades no top 10: Rio de Janeiro, Curitiba e Belo
Horizonte também figuram na lista. Outro destaque do ranking é a Colômbia, que aparece com Bogotá, Medellín e Cartagena no levantamento para 2020.
FONTE: https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/sao-paulo-e-destino-no-1-para-eventos-na-america-latina-em-2020/
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Secretário da Economia diz que governo tem MP pronta para acabar com adicional de 10% sobre FGTS
O Estado de S.Paulo - 14 de outubro de 2019 | 23h09 - Tomazelli
BRASÍLIA - O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta segunda-feira que o governo já tem uma Medida
Provisória pronta para ser editada com o objetivo de acabar com a multa adicional de 10% sobre o FGTS em casos de demissão sem justa causa. Essa é uma das
medidas em estudo pela área econômica para abrir espaço no teto de gastos (mecanismo que limita o crescimento das despesas à inflação) em 2020. A regra é o
principal fator de estrangulamento das despesas com investimentos e custeio da máquina, que foram reduzidas a R$ 89 bilhões na proposta orçamentária do
ano que vem. Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O governo aguarda apenas se o Congresso aprovará uma emenda semelhante na MP que já tramita sobre o FGTS. Caso essa mudança não vingue nesse texto, a
equipe econômica soltará a nova Medida Provisória. A multa adicional de 10% não é paga ao trabalhador. Ela entra nos cofres do governo e sai como despesa
sujeita ao teto, repassada ao próprio fundo. Só no ano que vem, a previsão é que ela ocupe um espaço equivalente a R$ 6,1 bilhões. O passo seguinte à edição
da MP seria o envio de uma mensagem modificativa do Orçamento de 2020 para tirar essa despesa e abrir caminho a outros gastos. Waldery disse também que
outras medidas estão em estudo para liberar mais espaço. Essa mensagem pode ainda incorporar receitas do leilão de petróleo da cessão onerosa, caso o
certame previsto para 6 de novembro confirme o pagamento parcelado do bônus de assinatura.
FONTE: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,secretario-da-economia-diz-que-governo-tem-mp-pronta-para-acabar-com-adicional-de-10-sobre-fgts,70003050007

O Brasil está entre os países que mais investigam violação corporativa', diz advogada
O Estado de S. Paulo - 03 de junho de 2019 | 05h00 - Mônica Scaramuzzo
Empresas envolvidas em práticas ilegais querendo passar a limpo o passado e seguir em frente, avalia sócia da Azevedo Sette Advogados
Entrevista com Isabel Franco, sócia da Azevedo Sette Advogados:
Pioneira em prestar assistência em assuntos de compliance no Brasil e investigações corporativas, a advogada Isabel Franco, do Azevedo Sette Advogados, vê as
empresas envolvidas em práticas ilegais querendo passar a limpo o passado e seguir em frente. Desde início de maio na Azevedo Sette Advogados, Isabel passou
nove anos no Koury Lopes Advogados (KLA). Com dupla cidadania – nasceu no Brasil, mas passou a maior parte da vida nos EUA –, Isabel formou-se em direito
no Largo de São Francisco, com pós-graduação na Fordham, em Nova York. Tornou-se referência no Brasil na assistência a clientes em discussão de acordos de
leniência e seus acordos semelhantes nos EUA, e em investigações corporativas, após uma temporada em Hong Kong.
Cinco anos após a Lava Jato, o que a legislação brasileira precisa evoluir para os futuros acordos de leniência? Tem um passo anterior mais importante. A
legislação tem de definir quem tem a competência para fechar o acordo de leniência. A lei anticorrupção 12.846 atribui à Controladoria Geral da União (CGU).
Mas, na prática, não é o que ocorre. Se forem vários órgãos responsáveis, tem de ter uma norma para abarcar melhor as regras. Nos EUA, há uma clara
competência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês). Para empresas de capital aberto, tem a Securities and Exchange
Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). As empreiteiras fecharam vários acordos. Como mudar a imagem delas para voltar a fechar acordos
com entes públicos? Uma vez feito um acordo, a empresa tem de melhorar o compliance e em vários acordos é imposta a monitoria. Esse movimento no Brasil
está começando e tenho sido referência na adoção dessas práticas. Participo do grupo de monitoria da Latam, por exemplo. E traz efeitos práticos às empresas?
Ao fechar o acordo, a empresa se compromete a tomar várias medidas remediativas, que realmente mostrem que daqui para frente vai andar na linha. É todo
um processo importante por trás disso, que incluem as investigações corporativas. Depois, a empresa substitui pessoas, faz treinamentos, implementa um
programa de compliance e a sociedade consegue perceber que a companhia mudou a cultura. O Brasil conseguiu avançar nesses casos de corrupção?
Muito. O País passou a ser referência global em compliance, depois dos EUA. Está entre os países que mais investigam violações Corporativas.
FONTE: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-brasil-esta-entre-os-paises-que-mais-investigam-violacao-corporativa-diz-advogada,70002853786

Ordem crononológia de Entrega da Proposta:
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2019
Orgão : DA EDUCAÇÃO. Universidade Federal Fluminense. Hospital Universitário Antônio Pedro

Código da UASG: 153057
Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução de obra para Instalação de Sistema de Prevenção, Detecção e Combate à Incêndios Casa de
Máquinas de Incêndio e Rede de Hidrantes - do prédio principal do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, filial HUAP/EBSERH,
mediante o regime empreitada por preço unitário.
Edital a partir de: 03/10/2019 das 08:00 às 17:00 Hs
Endereço: Rua Marquês do Paraná, 303 - Centro - Niterói (RJ)
Telefone: (21) 26299403
Entrega da Proposta: 18/10/2019 às 10:00Hs
FONTE: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes
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TOMADA DE PREÇO Nº 1/2019
Orgão : Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 20ª Superintendência Regional/PB
Código da UASG: 343032
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de
Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio da Fortaleza de Santa Catarina, localizada no Município de Cabedelo/PB, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital, Projeto Básico e demais anexos
Edital a partir de: 03/10/2019 das 09:00 às 12:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs
Endereço: Praca Anthenor Navarro,23 - Varadouro Joao Pessoa/pb - - João Pessoa (PB)
Entrega da Proposta: 21/10/2019 às 10:00Hs
FONTE: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes

CONCORRÊNCIA Nº 2/2019
Orgão: MINISTÉRIO DA CULTURA. Instituto Brasileiro de Museus.
Código da UASG: 423002
Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados para execução das obras de restauração arquitetônica
e de instalações complementares, incluindo segurança, paisagismo, prevenção e combate a incêndio e instalação de sistema de ar condicionado no Museu da
Abolição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus encartes.
Edital a partir de: 19/09/2019 das 08:00 às 13:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs
Endereço: Sbn Quadra 2, Bl. n Lote 08 - Ed. Cnc Iii - sobre Loja - Df - Brasilia - BRASÍLIA (DF)
Telefone: (61) 35214086
Entrega da Proposta: 22/10/2019 às 10:00Hs
FONTE: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes

Concurso Nº 1/2019 (NOVO)
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA. Comando da Aeronáutica. Grupamento De Apoio De Santa Cruz
Código da UASG: 120669
Objeto: Cadastro e Seleção de Empresa ESCO (Energy Service Company) ou Empresa de Engenharia habilitada para prestar serviços especializados de engenharia
para elaboração de diagnóstico energético, implementação de projeto com fontes incentivadas e execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a
participação do Grupamento de Apoio de Santa Cruz e Unidades Apoiadas nos Programas de Eficiência Energética (PEE) a setem lançados por meio de Chamadas
Públicas de Projetos (CPP) publicada pela Light Serviços de Eletricidades SA
Edital a partir de: 16/10/2019 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 15:30 Hs
Endereço: Rua do Império, S/nº - Santa Cruz - Rio de Janeiro (RJ)
Entrega da Proposta: 02/12/2019 às 09:00Hs
FONTE: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes

CONCURSO N. 01/2019
Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA. Comando da Aeronáutica. Base Aérea de Fortaleza.
Código da UASG: 120014
Objeto: Cadastro e seleção de empresa ESCO (Energy Service Company) ou Empresa de Engenharia habilitada para prestar serviços especializados na elaboração
de diagnóstico energético contemplando fontes incentivadas, especificamente Usina Fotovoltaica (UFV), e execução de todas atividades necessárias à
implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), segundo os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de forma a viabilizar a
participação da Base Aérea de Fortaleza e Unidades Apoiadas em Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de Distribuição de
Energia Elétrica, conforme especificações constantes no Projeto Básico.
Edital a partir de: 19/09/2019 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 16:00 Hs
Endereço: Av. Borges de Melo, 205, Aeroporto - Aeroporto - Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 32163071
Fax: (85) 32163071
Entrega da Proposta: 04/11/2019 às 10:00Hs
FONTE: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/placar-licitacoes
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OUTUBRO
23/10/2019

4° Workshop de Comissionamento de
Instalação – DN BCA ABRAVA

29/10/2019

Seminário Tratamento de águas para
sistemas de ar-condicionado central e
refrigeração

31/10/2019
06/11/2019

4h

08h – 12h30h

ABRAVA

8h

08h30h - 17h

ABRAVA

Dimensionamento de Tubulação de
Fluído Refrigerante

8h

09h - 18h

ABRAVA

Seminário de Higienização em Sistemas
de Ar Condicionado e Ambiente, com
ênfase na Lei 13.589/2018

8h

08h - 18h

ABRAVA

8h

09h - 18h

ABRAVA

-

NOVEMBRO
09/11/2019

PMOC

Arnaldo Parra

A GRADE PODE SOFRER ALTERAÇÕES. Contato: ALINE (11) 361-7266 r. 223

2 0 1 9 –2º Semestre
OUTUBRO 2019
14-18/10/2019 – MOVIMAT. SALÃO INTERNACIONAL DA LOGÍSTICA INTEGRADA
14-18/10/2019 – FENATRAN. 22º SALÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA
15-17/10/2019 - NATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AS A RESOURCE (EER)
15-17/10/2019 - SUPER MINAS FOOD SHOW 2019
15-17/10/2019 - 2019 NATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AS A RESOURCE
16-17/10/2019 – ATMOSPHERE EUROPE. BUSINESS CASES FOR NATURAL REFRIGERANTS
16-18/10/2019 - IFMA`S. WORLD WORKPLACE. FACILITY CONFERENCE & EXPO
20-23/10/2019 - SMACNA’S 2019 ANNUAL CONVENTION
20-25/10/2019 - 25º COBEM
21-24/10/2019 – IRAN HVAC & R
22-23/10/2019 – 13º INFRA RJ
22-23/10/2019 - EUROPEAN HEAT PUMP SUMMIT 2019
22-25/10/2019 – HOSPITAL MED 2019
22-24/10/2019 - FILTECH 2019
23-24/10/2019 - TECNOFRÍO 2019
28-29/10/2019 - 14th ABS.CONFERENCE ON ADVANCED BUILDING SKINS
28-31/10/2019 – FUTURECOM 2019

Elaborado pelo CEDOC/Abrava. Notícias extraídas de informes, jornais e revistas eletrônicos ou convencionais. Quando houver, os grifos são nossos.
Se houver algum problema com os links de acesso, por gentileza nos contatar: Tel. (11) 3361-7266 r. 119/ WHATSAPP (11) 99573. 1227 ou cedoc@abrava.com.br
Obs: Em alguns casos, é necessário criar login para ler matérias de alguns jornais. Este conteúdo aparece semanalmente em nosso site: www.abrava.com.br
Os conteúdos veiculados são de inteira responsabilidade das fontes citadas nos respectivos links.

Comentários e sugestões serão bem-vindas. Para deixar de receber, responda ao envio como: EXCLUIR

Clipping Semanal Abrava – 17 de Outubro de 2019

NOVEMBRO 2019
04-05/11/2019 - REHVA BRUSSELS SUMMIT
05-08/11/2019 - INTERCLIMA 2019
06-08/11/2019 – HFN (HOTEL & FOOD NORDESTE)
12–14/11/2019 – ACLIMA EXHIBITION 2019
19-23/11/2019 - CSP MADRID 2019. INTERNATIONAL SOLAR CONFERENCE
20-23/11/2019 – REPARASUL. FEIRA DE AUTOPEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
21-23/11/2019 – REFCOLD INDIA 2019
25-29/11/2019 – GREENBUILDING BRASIL CONFERÊNCIA INTERNACIONAL E EXPO
26-27/11/2019 – 1º FÓRUM DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM
27-29/11/2019 – EXPO FRÍO Y CALOR BOLÍVIA
28-29/11/2019 – 4º AUSTRALIA SOLAR + ENERGY STORAGE 2019

DEZEMBRO 2019
04-06/12/2019 – 8º INDIA COLD CHAIN SHOW 2019
09-12/12/2019 – 2019 ASHRAE- BUILDINGS XIV INTERNATIONAL CONFERENCE

2020 – 1º e 2º Semestre
JANEIRO 2019
21 a 32/01/2020 – HVAC & REFRIGERATION SHOW Excel, Londres, Inglaterra

FEVEREIRO 2020
01-05/02/2020 - ASHRAE 2020 WINTER CONFERENCE & AHR EXPO Orlando, FL – EUA
03-05/02/2020 - AHR EXPO 2020 – Orlando, FL, USA
11-13/02/2020 – HVAC-R EXPO SAUDI Riyadh, Arabia Saudita
11 – 14/02/2020 - AQUATHERM MOSCOW 2020

Moscou, Russia

12-14/02/2020 - SUPERMARKET TRADE SHOW - Chiba – Japão
27-29/02/20020 - ACREX INDIA 2020 - Delhi NCR, India

MARÇO 2020
03-06/03/2020 - HVAC&R JAPAN 2020

Chiba – Japão

09-11/03/2020 - ANUFOOD BRAZIL São Paulo, SP
10-13/03/2020 - CLIMATE WORLD MOSCOW - Moscou, Rússia
17-20/03/2020 – MCE. MOSTRA CONVEGNO EXPOCONFORT – Milão, Itália
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ABRIL 2020
15-17/04/2020 – ICCC 2020. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY AND COLD CHAIN Nantes, França

MAIO 2020
13-15/05/2020 - EXPO FRÍO Y CALOR CHILE – Santiago, Chile

JUNHO 2020
07-11/06/2020 – THERMAG IX. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CALORIC COOLING Maryland, EUA.

JULHO 2020
22-23/07/2020 – REFRIAMÉRICAS 2020 San José, Costa Rica.
26-29/07/2020 - IR RANKINE 2020 CONFERENCE - ADVANCES IN COOLING, HEATING AND POWER GENERATION Glasgow, Escócia.

AGOSTO 2020
04-07/08/2020 - EXPOLUX. FEIRA INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO
18-20/08/2020 - FORLAC. FEIRA PARA INDÚSTRIA DE LÁCTEOS

São Paulo, SP - Brasil

Lambari, MG - Brasil

OUTUBRO 2020
08-10/04/2020 - CHINA REFRIGERATION

Wuhan , China

13-15/10/2020 - CHILLVENTA Nuremberg, Alemanha

NOVEMBRO 2020
16-20/11/2020 - ENCIT 2020. 18th BRAZILIAN CONGRESS OF THERMAL SCIENCES AND ENGINEERING Bento Gonçalves, RS – Brasil
30-11 -08/11/2020 - BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO São Paulo, SP – Brasil

DEZEMBRO 2020
06-09/12/2020 - 14º IIR. GUSTAV LORENTZEN CONFERENCE Kyoto – Japão (NOVO)

(*) Em permanente atualização. Eventos serão excluídos da listagem logo após sua realização

2019 – 2º Semestre
23-26/03/2021 – ANUGA FOOD TEC. , Cologne, Alemanha

Ações Presidência e Vice-Presidência 2019
Novembro 2019
07 / Nov

Reunião Diretoria ABRAVA

Dezembro 2019
05 / Dez

Reunião Diretoria e Conselho ABRAVA

06 / Dez

Reunião Comitê Nacional de Ar Condicionado e Refrigeração – Basile

06 / Dez

Noite do Pinguim

Elaborado pelo CEDOC/Abrava. Notícias extraídas de informes, jornais e revistas eletrônicos ou convencionais. Quando houver, os grifos são nossos.
Se houver algum problema com os links de acesso, por gentileza nos contatar: Tel. (11) 3361-7266 r. 119/ WHATSAPP (11) 99573. 1227 ou cedoc@abrava.com.br
Obs: Em alguns casos, é necessário criar login para ler matérias de alguns jornais. Este conteúdo aparece semanalmente em nosso site: www.abrava.com.br
Os conteúdos veiculados são de inteira responsabilidade das fontes citadas nos respectivos links.

Comentários e sugestões serão bem-vindas. Para deixar de receber, responda ao envio como: EXCLUIR

