
 
Chemours participa da 6ª Feira Tecnológica da 

Fatec Itaquera  

A empresa apresentará inovações e tendências de fluidos 
refrigerantes para estudantes e empresários do segmento 

  
31 de julho de 2017: Nos dias 07 e 08 de agosto acontece a 6ª 

edição da Feira Tecnológica da Faculdade de Tecnologia de 

Itaquera (Fatec). Pelo segundo ano, a Chemours participa do 

evento, que nesta edição tem o objetivo de reunir empresários, a 

comunidade acadêmica e estudantes para palestras e discussões 

sobre como a indústria e a academia conseguirão chegar na 4ª 

Revolução Industrial.  

  

A programação contará com a palestra “A [R]Evolução dos 

Fluidos Refrigerantes”, ministrada por Joana Canozzi, 

coordenadora técnica da Chemours, que mostrará as tendências 

para o mercado nacional de fluidos refrigerantes.  

  

“Como pioneira e protagonista no mercado de refrigeração, a 

Chemours não podia ficar de fora dessa importante discussão. A 

Feira Tecnológica da FATEC é uma oportunidade para 

compartilhamento de práticas e tendências do setor, conteúdo de 

alto valor para formação de bons profissionais”, diz Joana.  

  

Serviço:  

Palestra: “A [R]Evolução dos Fluidos Refrigerantes” 

Data: 07/08/2018 

Horário: às 12h 

Local: Faculdade de Tecnologia de Itaquera - Prof. Miguel Reale 
Av Miguel Inácio Cury, S/N - Itaquera - São Paulo – SP 
  
Sobre a Chemours 
A Chemours (NYSE: CC) ajuda a criar um mundo mais colorido, capaz 
e limpo por meio do poder da química. A Chemours é líder global em 
Tecnologias de Titânio, Produtos Fluorados e Soluções Químicas, 
oferecendo soluções aos seus clientes em uma ampla variedade de 
indústrias com produtos, aplicações e inovações baseadas na química. 
Os ingredientes da Chemours são encontrados em plásticos e 
revestimentos, refrigeração e ar-condicionado, mineração e na produção 
industrial em geral. Nossos principais produtos incluem marcas de 
renome como Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™, Opteon™, Freon™ 
e Nafion™. A Chemours tem cerca de 7.000 funcionários em 70 
unidades produtivas que atendem a mais de 5.000 clientes na América 
do Norte, na América Latina, na região da Ásia-Pacífico e na Europa. A 
Chemours tem sede em Wilmington, Delaware, e está listada na Bolsa 



de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CC. Para mais 
informações, acesse chemours.com ou siga a Chemours no Twitter em 
@chemours.  
  
  
CONTATOS PARA A IMPRENSA 
G&A Comunicação 
Natália Pereira - 11 3037-3235 - nataliapereira@gaspar.com.br 
Jackeline Sá - 11 3037-3220 - jackelinesa@gaspar.com.br  
  
  

Abs, 
Jackeline Sá  
Rua Dona Ana H. S. Gusmão, 230 
01457-040 | São Paulo – SP - Brasil  
| T: +55 11 3037 3220 | F: +55 11 3812 6284 | C/M: +55 13 9 8815 4415  
jackelinesa@gaspar.com.br l Skype: jackeline_sa 
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