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Saiba como exportar 

e importar por meio 

da Plataforma 

Connectamericas 

 
Sebrae e BID divulgam canal 

para pequenos negócios 

expandirem vendas no exterior. 

 

Plataforma permite empresas 

fazerem negócios mesmo com 

cancelamentos de feiras 

internacionais e alta demanda 

por produtos no exterior. 

A ConnectAmericas é uma 
plataforma de negócios grátis, 
em formato de rede social, que 
foi criada pelo Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para 
conectar empresas 
interessadas em realizar 
operações de comércio exterior 
e investimento internacional. A 
plataforma vem ajudando 
sobretudo as Micro, Pequenas 
e Médias empresas com 
capacitação, acesso a 
informação sobre 
financiamento e conexão com 
clientes, fornecedores e 
investidores em todo o mundo. 
Acesse:  https://connectamericas.com/pt 

NOTA TÉCNICA Nº 

26/2020/SEI/COSAN/GHCOS

/DIRE3/ANVISA 
 

ANVISA publica Nota 
Técnica com 

recomendações sobre 
produtos saneantes que 
possam substituir o 
álcool 70% na 

desinfecção de 
superfícies, durante a 
pandemia da COVID-19. 

 

Assembleia 
Legislativa do RS 

lança campanha para 
incentivar consumo 
de produtos locais 

 
A Campanha Escolha de 
valor, compre produtos 

e serviços daqui, visa 
estimular o comércio de 
produtos gaúchos e 
nacionais para ajudar a 

economia girar. Na 
tentativa de preservar as 
empresas e postos de 

trabalhos, evitando, 
assim, um caos 
econômico ainda maior 
no estado. Assista o vídeo 
 
 

#QuímicaIndis

pensável 
 

A campanha do CFQ 

Conselho Federal de 

Química está no ar! 

No mês de maio 

iremos falar da 

importância do 

profissional da 

Química, 

indispensável hoje e 

sempre! Milhares 

estão trabalhando 

nesse momento para 

garantir a qualidade 

e a segurança de 

diversos produtos 

que chegam até a 

nossa casa. Álcool 

em gel, alimentos, 

produtos de limpeza, 

medicamentos, 

combustíveis e até a 

água que 

consumimos.  

Profissionais da 

Química e Sistema 

CFQ/CRQs 

indispensáveis para 

o Brasil e para a 

saúde de todos. 

Abaixo o vídeo geral 

da campanha, que 

já está nas redes do 

CFQ.  

Acompanhe em 

nossas redes as 

publicações.  

 

Curta, comente, 

compartilhe. 

Assista o Vídeo 

#Covid19 

#Coronavírus 

#SouQuímico 

#SouQuímica 
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