Chemours patrocina Congresso de Atuação
Responsável da ABIQUIM
07 de agosto de 2018: Pela primeira vez, a Chemours patrocina
o Congresso de Atuação Responsável da Associação Brasileira
da Indústria Química (ABIQUIM). Com o tema “A Química do
Futuro – Um Universo de Possibilidades e Desafios”, a 17ª
edição do evento acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel
Center Norte, em São Paulo.
O congresso é direcionado para profissionais da indústria química
e reúne representantes de empresas nacionais e estrangeiras
para discutirem as boas práticas do setor. O evento faz parte do
Programa Atuação Responsável, lançado em 1992 pela ABIQUIM
e destinado a apoiar as empresas na gestão de suas atividades
em saúde, segurança e meio ambiente. O programa foi derivado
do Responsible Care, criado em 1984 pela Canadian Chemical
Producers Association (CCPA), que estabelece novas diretrizes
para as questões de segurança dos processos, produtos, dos
trabalhadores e para a proteção ambiental.
A Chemours baseia sua política de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente nas diretrizes do Programa de Atuação Responsável e
é comprometida em agir em conformidade com a iniciativa para
estar de acordo com as expectativas globais quanto ao
desempenho da empresa.
Sobre a Chemours
A Chemours (NYSE: CC) ajuda a criar um mundo mais colorido, capaz e limpo
por meio do poder da química. A Chemours é líder global em Tecnologias de
Titânio, Produtos Fluorados e Soluções Químicas, oferecendo soluções aos
seus clientes em uma ampla variedade de indústrias com produtos, aplicações
e inovações baseadas na química. Os ingredientes da Chemours são
encontrados em plásticos e revestimentos, refrigeração e ar-condicionado,
mineração e na produção industrial em geral. Nossos principais produtos
incluem marcas de renome como Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™,
Opteon™, Freon™ e Nafion™. A Chemours tem cerca de 7.000 funcionários
em 70 unidades produtivas que atendem a mais de 5.000 clientes na América
do Norte, na América Latina, na região da Ásia-Pacífico e na Europa. A
Chemours tem sede em Wilmington, Delaware, e está listada na Bolsa de
Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CC. Para mais informações,
acesse chemours.com ou siga a Chemours no Twitter em @chemours.
Chemours™, Freon™, Opteon™, Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™ e
Nafion™ são marcas comerciais ou marcas registradas da The Chemours
Company ou suas filiais.
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