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COSMOTEC INAUGURA 
DIVISÃO DE 

FRAGRÂNCIAS COM 

REPRESENTAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DA EXPRESSIONS 

PARFUMÉES NO BRASIL 

Empresa fechou parceria 
exclusiva para fornecer as 

fragrâncias da 
Expressions Parfumées. A 

empresa, situada em 
Grasse – a 
capital mundial da 

perfumaria, no sul da 
França – foi fundada em 

1982 por dois 
perfumistas. Jacques 
Lions e Claude Broggi 

buscavam inovar, 
equilibrando tradição com 

o olhar criativo para 
formular os perfumes do 

amanhã. 
A Expressions Parfumées 
possui a certificação ISO 

9001:2008, é a única 
casa de perfumaria com a 

denominação “French 
Origin Guaranteed” 
(Garantia Francesa de 

Origem) e preocupa-se 
com a Sustentabilidade e 

a Responsabilidade Social 
em toda a cadeia. 

ANTT realiza audiência 

pública sobre instruções do 

Regulamento Terrestre 

do Transporte de Produtos 

Perigosos 

Clique aqui para acessar o site da 

ANTT no qual podem ser feitas as 

contribuições sobre a Resolução 

ANTT nº 5.232/2016 e fazer o 

download da Nota Técnica nº 43. 

Também é possível acessar a 

minuta da resolução.  

      

 

 
   

 
   

 

 

 

 

II FÓRUM NACIONAL PELA 

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA 

QUÍMICA, sem custo,  a realizar-se no dia 25 

de setembro de 2017 (Segunda-feira), às 

14:00 horas, no Salão de Convenções da 

FIERGS, na Av. Assis Brasil, 8787, nessa 

oportunidade estaremos conforme 

correspondência, disponibilizando espaço em 

uma vitrine para divulgação entre os 

parlamentares e demais convidados 

dos  Produtos Fabricados pelos senhores. 

Maiores informações estamos à disposição 

pelo 51-3331-5200 ou pelo e-mail sindiquim-

rs@sindiquim.org.br. 

 

A presença no evento deve ser 

confirmada pelo e-mail: 

fpquimica@fpquimica.org.br 

 

 

O Seminário é um 
evento técnico e 

científico onde são 
abordados temas 
ligados a área de 

polímeros, com foco 
nas indústrias de 

transformação de 
plástico, borracha e 
adesivos. Dia 28 de 

setembro de 2017 - Instituto 

SENAI de Inovação em 

Engenharia de Polímeros (São 

Leopoldo, RS) 

https://22seminario.eventize.com.

br/?e=811&c=268248 
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