
Chemours apresenta webinar gratuito sobre fluidos refrigerantes 

Ministrado por Amaral Gurgel, o conteúdo falará sobre boas práticas e tendências tecnológicas 

do segmento 

  

São Paulo, 20 de setembro de 2021 – Na próxima quinta-feira, 23 de setembro, das 19h às 

20h30, a Chemours realizará um webinar gratuito sobre fluidos refrigerantes, voltado para 

profissionais e estudantes dos setores de refrigeração, climatização, ar-condicionado 

automotivo e transporte refrigerado. 

  

O webinar será apresentado por Amaral Gurgel, consultor técnico da Chemours no Brasil, que 

possui mais de 40 anos de experiência no setor AVAC-R, e abordará as tendências e novas 

tecnologias do setor, como realizar o manuseio seguro dos fluidos, dicas de boas práticas na 

refrigeração e como selecionar o fluido refrigerantes adequado para cada segmento de 

aplicação. 

  

A palestra será transmitida ao vivo por meio da plataforma GoToWebinar e será emitido um 

certificado de participação para todos que assistirem. 

  

Para participar do evento é necessário realizar a inscrição previamente por meio deste link: 

https://lnkd.in/gpmxqtbe. 

  
Sobre a Chemours - A Chemours Company (NYSE: CC) é líder global em Tecnologias de Titânio, Soluções 

Térmicas e Especializadas, Materiais de Performance Avançada e Soluções Químicas, oferecendo soluções 

a seus clientes de uma ampla variedade de indústrias, com produtos que definem o mercado, experiência 

em aplicações e inovações baseadas em química. A Chemours oferece soluções personalizadas com uma 

ampla gama de produtos industriais e especialidades químicas para os mercados, incluindo plásticos e 

revestimentos, refrigeração e condicionadores de ar, semicondutores e eletrônicos de consumo, refino 

de petróleo e gás, operações de mineração e manufatura industrial em geral. Nossos principais produtos 

incluem marcas reconhecidas como Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Nafion™, Krytox™, Teflon™ e Viton™. 

Em 2019 a Chemours foi nomeada para a lista de Empresas Mais Responsáveis da Newsweek América. A 

empresa possui cerca de 6.500 funcionários e 30 fábricas, que atendem aproximadamente 3.300 clientes 

em aproximadamente 120 países. A sede da Chemours fica em Wilmington, Delaware, e está listada na 

Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CC . Para mais informações, lhe convidamos a visitar 

o site chemours.com e nos seguir no Twitter @Chemours e LinkedIn. 
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