
 
FEIPUR 2018 

Arquiteto Maurício Arruda apresenta soluções para levar mais conforto aos 

consumidores 

São Paulo, 31 de outubro de 2018 – Como ter mais conforto no seu dia a dia? Em 06 de 

novembro, Maurício Arruda, arquiteto, designer e apresentador, fará uma live no Facebook, 

diretamente do estande da Dow na FEIPUR 2018, para responder a essa pergunta. Durante o 

evento, que apresenta novidades e tecnologias para espumas (os chamados poliuretanos), ele 

mostrará soluções que promovem o bem-estar e comodidade - seja em casa, no carro ou 

praticando um esporte. Maurício explicará como elas podem, por exemplo, proporcionar uma 

melhor noite de sono, gerar economia de energia nas residências ou até trazer mais comodidade 

e segurança para um automóvel. A transmissão acontecerá às 16:30 e pode ser acompanhada 

diretamente pela página “Dow e Maurício Arruda na Feipur 2018”.  

SOBRE A FEIPUR 

A FEIPUR é um evento setorial que acontece a cada dois anos e tem o objetivo de auxiliar o 

crescimento e desenvolvimento dos mercados de composites, poliuretano e plásticos de 

engenharia/ compostos termoplásticos em toda a América do Sul. A Dow, indústria norte-

americana que é líder global no fornecimento de soluções de poliuretano, participa da feira e, 

sob o conceito “Transforme a sensação”, apresenta toda sua linha de tecnologias para espumas 

rígidas e flexíveis. 

Endereço: Expo Center Norte – Pavilhão Verde 

Data e horário: 06/11 às 16h30 

Localização do estande Dow: E1 
  
Sobre a Dow Brasil 
A The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para desenvolver soluções pioneiras em 
ciência dos materiais que são essenciais para o progresso humano. A Dow possui um dos portfólios mais completos e abrangentes 
do mercado, com tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e competitividade que a permitem endereçar 
desafios globais complexos. O portfólio de materiais avançados, intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o 
mercado e líder na indústria, oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a clientes de 
mercados de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow é uma subsidiária da 
DowDuPont (NYSE: DWDP), uma holding composta pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, 
independentes e de capital aberto nos mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados. Mais informações 
estão disponíveis em www.dow-dupont.com. 
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