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Unidade de plástico verde já tem data de inauguração
Anunciada no início do ano passado, a primeira unidade de produção de plástico verde do mundo já tem data
para ser inaugurada. Construída pela Braskem, a planta industrial de eteno verde, em Triunfo (RS), começará
a produzir, no dia 24 de setembro. No total, a petroquímica investiu R$ 500 milhões na unidade, que terá
capacidade de produzir 200 mil toneladas por ano e vai consumir cerca de 500 milhões de litros de álcool como
matéria-prima. Informou IG – Guilherme Barros.

Embala Nordeste começa hoje com expectativa de negócios de R$ 900 milhões
Com vários investimentos e o crescimento econômico voltando-se para a Região, a Embala Nordeste - Feira
Internacional de Embalagens e Processos - começa hoje e dobra de tamanho em cinco anos de realização. A
expectativa é de negócios em torno de R$ 900 milhões para os quatro dias de realização. Na edição deste ano,
serão mais de 400 expositores instalados nos 23 mil mÇ do pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco,
em Olinda, dos quais mais da metade são da Alimentécnica, evento da área de processos para setores de
alimentos e bebidas, integrado à Embrapa. A feira acontece até a próxima quinta-feira. Pernambuco participa
na Embala com 40 expositores, número 30% superior comparado ao do ano passado. Entre eles, estão a
Petroquímica Suape, Carbogás e a Relevo. Informou a Folha de Pernambuco.

Fita cassete também ganha revival
Depois dos discos de vinil, outro ícone da indústria fonográfica ensaia a volta. Segundo o Los Angeles Times,
a fita cassete (revestida de plástico) também está sendo retirada do baú. O baixo custo, a facilidade de
gravação e o caráter nostálgico são as características que, conforme especialistas, fazem dos olhares voltarem
para o formato, que se propõe como alternativa acessível ao vinil e ao CD. A auditoria SoundScan revela que
no passado foram vendidos 34 mil álbuns em cassete nos EUA. A fita tem sido muito usado na cena indie, que
tem baixo orçamento. O caráter retro também serve de imã para o público. Chris Jahnle, do selo independentes
Kill/Hurt, grava música de suas bandas na sala de estar. “Se a qualidade em MP3 já é horrivel, por que não
gravar algo que soa ruim, mas que podemos segurar nas mãos?”, justifica. Thom Yorke, líder do Radiohead e
um dos responsáveis pela volta do vinil, também, é um apaixonado pelas velhas fitas. Informou o Brasil
Econômico.

Santo André terá Central do Plástico
A Fundação Santo André lançará durante a 8ª Semana das Engenharias, que vai até sábado, a Central do
Plástico, que tem o objetivo atender cerca de 600 empresas do Grande ABC. Trata-se de um núcleo de pesquisa
que deverá atender empresas de pequeno, médio e de grande porte que atuam no setor. A 8ª Semana das
Engenharias envolve dezenas de profissionais de grandes empresas da região. O evento tem como objetivo
apresentar temas e desafios para o engenheiro na próxima década, como inovação, processos industriais,
energia e meio ambiente e desenvolvimento de materiais. Informou o Diário do Grande ABC.

Déficit na indústria de transformação é o pior da história
Estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) aponta um déficit na balança comercial
dos bens da indústria de transformação atingiu US$ 14,3 bilhões no primeiro semestre de 2010 – o maior valor
já registrado para o período desde 1989, quando teve início a série comparativa. Dentre todos os segmentos
analisados, somente o de baixa intensidade tecnológica apresentou melhor resultado do que o verificado nos
seus primeiros meses de 2009. De maneira geral, porém, a balança comercial da indústria de transformação
mostra deterioração desde o primeiro semestre de 2006, quando ainda havia atingido um superávit de US$ 13
bilhões, declinando até tornar-se deficitária na primeira metade de 2008, com resultado negativo de US$ 997
milhões. Informou o Brasil Econômico.

Descartex: a fusão entre Saniplast e MR Descartáveis
O empresário Vicente Barreiro Rodriguez Filho acaba de concluir a compra da Saniplast e da MR Descartáveis.
A fusão deu origem a Descartex Descartáveis, que já comemora novos contratos e espera aumentar seu
faturamento em 70% nos próximos três meses. Informou o Brasil Econômico.
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FAPESP e Braskem investem R$ 10 milhões para pesquisa em química verde
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, e a Braskem/Ideom fizeram nesta semana, a
segunda chamada de propostas do acordo de cooperação científica e tecnológica, que firmaram em fevereiro de
2008. O objetivo do acordo é apoiar projetos de pesquisa cooperativos para síntese de produtos químicos verdes,
obtidos a partir de fontes renováveis como açúcares, etanol e biomassa e outros temas relacionados à indústria
petroquímica. Nesta chamada, serão disponibilizados para os projetos de pesquisa até R$ 10 milhões, sendo R$ 5
milhões da FAPESP e R$ 5 milhões da Braskem/Ideom. O volume total de recursos previsto no acordo de cooperação
é de R$ 50 milhões, divididos igualmente pelas duas instituições. De acordo com a fundação e com a
Braskem/Ideom, o objetivo dessa chamada é selecionar projetos que contribuam para o avanço nas áreas de
processos de síntese de intermediários, monômeros e polímeros a partir de matérias-primas renováveis; captura,
armazenamento e conversão de CO2; estudos e desenvolvimento de materiais que atribuam aos polímeros –
obtidos a partir de matérias primas-renováveis ou não – as propriedades físico-químicas que possibilitam
utilização nas diferentes aplicações demandadas pelo mercado; e poliolefinas. Outro objetivo do projeto é a
formação de recursos humanos qualificados nestas áreas. As propostas poderão ser apresentadas até 16 de
novembro. A Ideom foi criada em 2008 para ser a empresa de Inovação e Tecnologia da Braskem, tendo a sua sede
no Polo Petroquímico de Camaçari. Informou o Fator Brasil.

Presidente da Plastivida reclama um sistema eficiente de coleta seletiva
Uma maior ocupação das unidades de reciclagem poderia amenizar vários problemas da sociedade brasileira e
permitir uma destinação adequada para os resíduos. Porém, o presidente da Plastivida Instituto Sócio-Ambiental
dos Plásticos, Francisco de Assis Esmeraldo, destaca que falta um sistema eficiente de coleta seletiva para que
isso se torne uma realidade. Para aumentar a coleta seletiva no País, Esmeraldo afirma que é necessário trabalhar
na questão da educação da sociedade e estabelecer uma legislação punitiva para quem não contribuir com a
iniciativa. No Brasil, segundo informações da Plastivida, dos 5.564 municípios, somente 7% contam com coleta
seletiva. Já de acordo com dados de uma pesquisa encomendada com a empresa Ma-xiquim, a capacidade ociosa
das empresas de reciclagem de plástico era de 37% em 2003. Esse percentual vem caindo, mas lentamente,
atingindo 33% em 2007. Esmeraldo informa que novo levantamento foi solicitado, e a perspectiva é que o trabalho
aponte uma ociosidade de cerca de 30% no ano de 2009. Ele estima que, atualmente, a capacidade de reciclagem
mecânica no Brasil é de cerca de 1,25 milhão de toneladas ao ano. O dirigente argumenta que uma maior ocupação
das unidades de reciclagem poderá reduzir a importação de lixo contaminado que chega ao País com os dizeres
“polímeros de etileno para reciclagem” ou “resíduos plásticos”. “Muitas vezes, para reduzir essa ociosidade, ocorre
uma venda ‘casada’, na qual são incluídos outros rejeitos”, argumenta o presidente da Plastivida. Ele lembra que
na semana passada o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) divulgou a apreensão de 22 toneladas de lixo
doméstico interceptadas no porto do Rio Grande, vindas do porto de Hamburgo (Alemanha). Caso parecido já havia
sido registrado, no mesmo porto em 2009, quando o Ibama encontrou resíduos domésticos vindos da Inglaterra.
Além de Rio Grande, na época, as cargas irregulares foram também interceptadas em Santos e no terminal de
contêineres de Caxias do Sul. São procedimentos ilegais que chegam, até mesmo, a envolver questões diplomáticas
e que levantam as discussões que abrangem o gerenciamento do lixo no mundo. Além da reciclagem mecânica, a
Plastivida também tem trabalhado na promoção do conceito da reciclagem energética, um dos pontos
contemplados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como uma alternativa para a solução do lixo urbano. Tratase de um processo que transforma o lixo em energia, através da queima, e atua como complemento ao trabalho
dos catadores e cooperativas de reciclagem mecânica. Informou o Jornal do Comércio.

Expansão da economia brasileira desacelera no 2º trimestre, diz Serasa
A expansão da economia brasileira recuou para 0,6% no segundo trimestre deste ano (abril a junho) em relação
aos três primeiros meses deste ano, segundo aponta o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB
Mensal), divulgado nesta segunda-feira (23), descontadas as influências sazonais. De acordo com a Serasa
Experian, o crescimento registrado no primeiro trimestre havia sido de 2,7%. Ainda que tenha sido registrada
desaceleração no segundo trimestre, o crescimento acumulado no primeiro semestre deste ano foi de 8,4% em
relação ao primeiro semestre do ano passado. Segundo a Serasa, essa é a maior taxa desde os 9,5% registrados
no primeiro semestre de 1995. De acordo com o levantamento, o crescimento econômico do primeiro semestre foi
impulsionado pelo setor industrial, com expansão de 13,3% sobre o mesmo período do ano passado. O setor
agropecuário também contribuiu para o resultado, com alta de 7,5% nos seis primeiros meses de 2010. Já o setor
de serviços teve um aumento menor em relação aos outros setores, de 5,5%. Os dados consideram a ferta
agredada. O aumento dos investimentos (formação bruta de capital fixo) neste primeiro semestre foi de 26,7% em
relação ao mesmo período de 2009. As exportações de bens e serviços registraram crescimento de 10,9% no
acumulado dos seis primeiros meses de 2010. Os dados levam em conta a demanda agregada. O consumo das
famílias, que tem o maior peso no PIB brasileiro cresceu 7,9% nos primeiros seis meses de 2010. Nos 12 meses
encerrados em junho de 2010, o crescimento econômico atingiu 4,9%, também determinado pelo avanço de 5,3%
da atividade industrial nesse mesmo critério de comparação. De acordo com os economistas da Serasa Experian,
o ritmo de 8,4% atingido pela economia brasileira durante o primeiro semestre dificilmente irá se repetir na
segunda metade deste ano. "Primeiro porque, como o país saiu rapidamente da recessão no ano passado, a base
de comparação (PIB do segundo semestre de 2009) já é mais elevada. Segundo, porque os estímulos fiscais à
aquisição de veículos e outros bens duráveis já não estão mais em vigor. Terceiro, porque as taxas de juros estão
mais elevadas e, por fim, vários países desenvolvidos passaram a apresentar novos sinais de enfraquecimento
econômico", disse a Serasa em nota. Informou G1.

BID e Apex-Brasil investem no fortalecimento do comércio de produtos químicos no
Mercosul
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) assinaram convênio, na sexta-feira, para executar, desde já, uma estratégia comum
para o comércio de produtos químicos no âmbito do Mercosul. O programa, chamado de Estratégia Regional de
Manejo e o Comércio de Produtos Químicos, envolve inicialmente Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, mas
pode ser estendido aos demais países da América do Sul, conforme explicou o representante do BID, José Luís Lupo.
Informou a Agência Brasil.
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Atividade cresce na Alemanha impulsionada pelo setor de serviços
A atividade econômica privada da Alemanha continua em forte recuperação, impulsionada desta vez pelo
crescimento do setor de serviços. Em agosto, o índice de produção composto do país, que engloba serviços e o
segmento manufatureiro, marcou 59,3 pontos, ante os 59 pontos apurados na leitura anterior, informou hoje o
instituto de pesquisas Markit Economics. O destaque ficou por conta do índice de atividade do setor de
serviços, que saiu dos 56,5 pontos em julho para 51,5 pontos, a maior alta dos últimos três anos. Segundo a
pesquisa, os prestadores de serviços apontam que a atividade econômica está crescendo em um ritmo mais
rápido, o que impulsionou o otimismo das empresas do segmento. Já o índice de produção industrial recuou
para 60,9 pontos em agosto, ante 63,6 pontos. "O crescimento mais acentuado no setor de serviços representa
um novo impulso para a retomada da economia alemã em agosto", observa o instituto, em nota. A pesquisa
destaca que, com alguns fabricantes reportando preocupações a respeito das perspectivas para o comércio
global, um desempenho robusto do segmento será "crucial" para a recuperação econômica da Alemanha. Em
agosto, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) para o setor industrial ficou em 58,2 pontos,
ante 61,2 na leitura anterior, marcando o nível mais baixo dos últimos seis meses. O instituto destaca um
abrandamento dos encargos cobrados aos fabricantes. Informou o Valor Econômico.

Petróleo recua
Os preços internacionais do petróleo terminaram a sessão em território negativo, concluindo uma semana em que
foi difícil para a commodity se manter no patamar acima dos US$ 75. Em Nova York, o contrato do WTI para
setembro recuou US$ 0,97, para US$ 73,46, enquanto o vencimento de outubro fechou a US$ 74,26, com queda de
US$ 0,95. Em Londres, o Brent de outubro foi cotado a US$ 74,26, com perda de US$ 1,04, e o ativo para novembro
atingiu US$ 74,75, após declínio de US$ 1,00. Informaram as agências internacionais.

Semana do Plástico ES trará educação socioambiental, capacitação e atividades
recreativas
Com o objetivo de valorizar a responsabilidade socioambiental, dar mais visibilidade ao setor de transformação do
plástico do Espírito Santo e mostrar o aspecto econômico e social do produto, o Sindiembalagens realiza de 24 a
28 de agosto a Semana do Plástico ES, com ações em vários pontos da Grande Vitória. Durante o evento, que está
em sua terceira edição, serão discutidos temas como o descarte correto dos resíduos plásticos, sustentabilidade
ambiental, a importância da embalagem para o sucesso do produto, entre outros. A programação conta com
exposição, fórum, talk show e atividades de integração. Informações: Contatus Comunicação – Rita Diascanio e
Jackeline Gama – (27) 3089-4100 / Cristal Produções - Cristal Carvalho – (27) 3349-3866.

Workshops da Indústria Química e o Meio Ambiente
A Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) realizará uma série de workshops abertos à imprensa,
durante o mês de agosto, todas às terças-feiras (dias 03, 10, 17 e 24) das 9h30 às 12h, na sede da associação. O
objetivo dos eventos é estabelecer um contato direto entre jornalistas e executivos do setor, discutindo as grandes
questões da Indústria Química e Petroquímica, e outras áreas convergentes. Para o terceiro encontro (dia 17/8)
estão programadas palestras com o diretor executivo do Parque Industrial da Bayer em Belford Roxo, Flavio Abreu,
e o Professor Doutor Roberto de Aguiar Peixoto, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário do Instituto Mauá de
Tecnologia. Informações: (11) 21484700.

Prêmio Abre da Embalagem Brasileira
A Associação Brasileira de Embalagem promove o Prêmio Abre de Embalagem Brasileira. O prêmio está dividido
em 6 módulos: embalagem, design gráfico, design estrutural, tecnologia de materiais, impressão e conversão,
marketing
especial.
As
empresas
interessadas
podem
acessar
o
site
http://www.abre.org.br/premio_abre/embalagem_brasileira para ter acesso à informações adicionais e
regulamento. Informações : Carla : 11 3082-9722 r. 216/ marketing@abre.org.br.

Cintec Plásticos 2010
Acontecerá entre os dias de 23 e 27 de agosto, o Cintec Plásticos 2010. Na abertura, Luís Dagnone Cassinelli,
diretor de Tecnologia e Inovação da Braskem falará sobre as tendências do mercado do material plástico sob a ótica
do conhecimento e da sustentabilidade. O evento acontecerá no Expoville, em Joinville (SC). Informações no
www.messebrasil.com.br.

Interplast 2010 reunirá cadeia do plástico em Joinville
A Interplast 2010 – Feira e Congresso Nacional de Integração da Tecnologia do Plástico - será realizada de 23 a 27
de agosto em Joinville/SC. A expectativa é que a feira seja a maior do setor de plástico em espaço ocupado e em
número de expositores a ser promovida no país em 2010. Paralelamente serão realizados dois eventos: o II
Seminário de Desenvolvimento da Manufatura de Moldes e Matrizes, e o Cintec Plástico – Congresso de Inovação
Tecnológica. Os eventos são promovidos pelo IST/Sociesc – Sociedade Educacional de Santa Catarina. O Siresp é
um dos apoiadores da feira. Informações no www.interplast.com.br.

EMBALA Nordeste 2010
A Embala Nordeste 2010 - V Feira Internacional de Embalagens e Processos, que acontece no Recife entre os dias
23 a 26 de agosto recebe compradores, técnicos e empreendedores das principais cadeias produtivas. A Embala
atende demanda de diversos setores usuários e consolida sua posição de única feira com capacidade de atrair
compradores de vários outros estados.

V Feira Internacional de Embalagens e Processos
Data : 23 a 26 de agosto
Local – Centro de Convenções de Pernambuco.
Informações: http://www.greenfield-brm.com.
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