
Em Conferência do CETEA, COIM fala sobre importância da selagem para alimentos  
Sergio Doldi, diretor técnico da linha Novacote, fará palestra sobre o assunto 

 
Na próxima quarta-feira (19/09) a partir das 12h10, a COIM participa da Conferência do 
CETEA em Campinas. O evento reúne profissionais de diversas empresas para seminários e 
discussões sobre o setor de embalagens flexíveis.  
 
Representando a multinacional italiana, Sergio Doldi, técnico da linha Novacote, vai 
ministrar a palestra “Novos adesivos alifáticos como solução para embalagens de 
retortable”, abordando as últimas soluções e tecnologias de selagem, aplicável 
principalmente a materiais que tem contato com alimentos. “Os cuidados com a segurança 
alimentar fazem parte de uma discussão global. Os materiais para a embalagem devem 
receber especial atenção, oferecendo soluções aprimoradas em termos de desempenho e 
resistência a esterilização por calor, à fervura e ao cozimento. Os produtos para aplicações 
de ponta precisam, além de eficientes, ser economicamente sustentáveis.”, pontua Sergio.  
 
Em sua apresentação, o executivo falará sobre a nova geração de adesivos alifáticos da 
COIM, uma opção viável para enfrentar os desafios da segurança alimentar. Para isso, 
Sergio vai explorar as diferenças entre um adesivo alifático e um convencional aromático.  
 
Sobre Sergio Doldi 
 
Sergio Doldi, gerente de P & D para a linha de adesivos Novacote , é formado em Química 
Orgânica pela Universidade de Milão. Trabalha na COIM desde 1995, começando no 
Departamento de P & D para produtos à base de água para o tratamento de fibra de vidro 
(divisão Filco).  
 
Desde 2009, é gerente europeu de P & D (incluindo toda a região Europa, Oriente Médio e 
África –EMEA) para adesivos de embalagens flexíveis sediado em Offanengo, Itália , e 
também responsável pelos laboratórios de assistência técnica e analítica  sediados em 
Hamburgo na Alemanha. Esse papel também inclui contato regular com a base de clientes 
do COIM em todo o mundo.  

 
Sobre a COIM  
 
A COIM (Chimica Organica Industriale Milanese) é uma empresa de origem italiana 
especializada em policondensação (ester), poliadição (poliuretanos) e  grande fabricante 
de especialidades químicas. Fundada em 1962, em Milão, a empresa foi a primeira da Itália 
a produzir peróxidos orgânicos. Hoje, a multinacional opera em todos os países 
desenvolvendo soluções on demand e prestando serviços de qualidade para os mais 
importantes grupos do mundo. Possui unidades fabris na Itália, Brasil, Estados Unidos, 
Índia e Cingapura, além dos Centros de Pesquisa na Itália, França, Inglaterra, Alemanha e 
Brasil.  

 

Fico à disposição. 

 



Atenciosamente,  

 
 

 
 


