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UBE E CLARIANT PALESTRARÃO NO PRÓXIMO CAFÉ DA
MANHÃ DA ABIEF, DIA 28 DE SETEMBRO
São Paulo, Setembro de 2017 – Sob o tema central Inovação,
Tecnologia e Sustentabilidade, o Café da Manhã da ABIEF (Associação
Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis –
www.abief.org.br) agendado para 28 de setembro das 8h00 às 12h30,
em sua sede em São Paulo, terá como palestras: “Tendências em
embalagens flexíveis”, “Hydrocerol: suas aplicações com benefícios em
sustentabilidade e inovação” e “Todos os nylons são iguais? Diferenças,
aplicações e vantagens dos nylons em embalagens flexíveis”.
Reinaldo Silva, da área de Marketing da UBE, fará a apresentação
“Tendências em embalagens flexíveis” focada em soluções em
embalagens flexíveis que atendam às necessidades do consumidor
moderno e estejam alinhadas às macro tendências como crescimento
populacional, falta de tempo, saudabilidade, estética corporal, busca pela
transparência, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Já
Edgar Veloso, da área Comercial da mesma empresa, mostrará na
palestra “Todos os nylons são iguais? Diferenças, aplicações e vantagens
dos nylons em embalagens flexíveis” os diferentes tipos de nylon de
acordo com as necessidades do mercado e dos produtos. Entre os
assuntos que serão abordados: sustentabilidade em filmes flexíveis,
produção do nylon, soluções em CoPA para aplicações existentes
(transparência,
resistência,
retort,
termoformabilidade,
bolsas
termoencolhíveis, garrafas flexíveis) e características do processo de
extrusão em diferentes máquinas (airblown, cast, water quenched,
double/triple bubble).
Pela Clariant, quem falará será Edson Marçal, apresentando o novo
Hydrocerol, um agente químico nucleante, oferecido na forma de
masterbatch ou pó, e que pode ser usado nos processos de extrusão e
injeção. O Café da Manhã da ABIEF conta com o apoio da Abiplast, Afipol,
Instituto Brasileiro do PVC, Plastivida, Plástico Virtual, Instituto de

Embalagens e Projeto Pack. Mais informações e inscrições visite
www.abief.org.br.
Sobre a ABIEF
Com 40 anos de atividades, a ABIEF (Associação Brasileira da
Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis) tem por objetivo
fomentar o mercado nacional de embalagens plásticas flexíveis. A
Associação também tem incorporada às suas atividades o fomento à
exportação e a preservação ambiental a partir do Programa de Qualidade
e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas. A entidade reúne empresas
de todo o Brasil fabricantes de filmes monocama, coextrusados e
laminados; filmes de PVC e de BOPP; sacos e sacolas; sacaria industrial;
filmes shrink e stretch; rótulos e etiquetas; stand-up pouches;
embalagens especiais.

