AFAP PROMOVE ENCONTRO de FABRICANTES e
FORNECEDORES na INTERPLAST 2018, em JOINVILLE/SC
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INFORMATIVO AFAP - Setembro de 2018

A AFAP marcou presença na Interplast 2018. Ocorrida
em agosto, em Joinville/SC, a feira é nacionalmente conhecida como espaço de
integração da tecnologia do plástico.

Neste local, a AFAP promoveu um evento que reuniu
dezenas de empresas fabricantes de forros de PVC e fornecedoras de matéria
prima. Houve quatro apresentações, que esclareceram dúvidas e debateram
questões relacionadas ao mercado brasileiro de forros de PVC.

A primeira apresentação foi feita pela engenheira Vera
Fernandes, da TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia, que
trouxe as linhas gerais do Programa Setorial da Qualidade de Perfis de PVC para
Forros.
Em seguida, o Diretor Executivo da AFAP, Sr. Rafael Baitz,
falou sobre a presença da AFAP no cenário institucional brasileiro, cada vez mais
reconhecida como o grande farol do setor de forros. Tal referência se consolida
graças a ações duradouras e bem sucedidas, tais como o combate à não
conformidade e à concorrência desleal, a defesa da qualidade através do respeito à
norma técnica, a interlocução perante entes estatais e privados, entre outras ações
voltadas para a comunicação e aproximação entre instituições e agentes da cadeia
do plástico.
As duas últimas apresentações contaram com
representantes da Imerys Carbonatos América do Sul e da Braskem, que trataram
dos desafios e tendências do segmento de forros de PVC, tanto da perspectiva
nacional quanto internacional. Ambos reconheceram as dificuldades econômicas
do setor, sobretudo para a construção civil, mas se mostraram otimistas em relação
ao futuro do mercado de carbonato e de resinas.
Com o sucesso do evento em Joinville, a AFAP já aponta
para o próximo, em 2019, em São Paulo.

Desde já, convidamos a todos os interessados a
participar do próximo evento aberto da AFAP, oportunidade para integração, troca
de ideias, novos contatos e conhecer mais a entidade e o setor de forros de PVC.
Todas as notícias podem ser obtidas através do
aplicativo para celular:

Programe-se e agende sua presença!

