Informação à Imprensa
Arquitetura e Construção Sustentável/Projeto Social

Rhodia e Pertech se engajam na Mostra+Sustentável
para revitalizar centro de saúde mental
Evento une arquitetura, decoração e sustentabilidade para a reforma e
renovação do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Campinas, que trabalha
pela inclusão social de pessoas com transtornos mentais

Mostra+Sustentável: Ambiente Sustentalks, para realização de palestras
sustentabilidade, foi montado com apoio da Rhodia (Solvay) e da Pertech

sobre

São Paulo, 30 de agosto de 2018 - A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, e a Pertech,
líder latino-americana em laminados decorativos, decidiram apoiar em conjunto a
segunda edição da Mostra+Sustentável, em Campinas, a ser realizada no período de
29 de agosto a 07 de outubro, no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Sousas,
Campinas (SP).
Idealizada pelo engenheiro Fernando Caparica, a Mostra+Sustentável é um evento de
arquitetura e decoração, possui caráter colaborativo e tem como objetivo deixar um
legado social positivo, gerar bons negócios aos profissionais e empresas envolvidos,
além de disseminar conceitos e atitudes sustentáveis ao cotidiano de seus visitantes.
Toda a reforma e revitalização é feita em benefício da instituição que recebe o evento,
assim como a renda obtida com a venda de ingressos.
Na edição de 2018, a Mostra+Sustentável está em 42 ambientes do Serviço de Saúde
Dr. Cândido Ferreira, distribuídos em quatro blocos, em uma área de 3.000m², sendo
2.000mil m² área construída e 1.000m² de paisagismo. O fio condutor para orientar o
processo de criação dos profissionais expositores envolvidos foi a concepção de uma

pousada eco-chic, conceito que vem ganhando espaço e adesão ao adotar consciência
ambiental sem abrir mão da beleza, qualidade e conforto. Os expositores tiveram total
liberdade de criação em seus projetos, mas seguiram as normas do Condepacc
(Conselho de Defesa do Patrimônio de Campinas), que disciplinam as intervenções
físicas no caso de patrimônios/fachadas tombados.
A Pertech e a Rhodia contribuíram para a instalação de um ambiente especial projetado
pela arquiteta Roseana Monteiro em parceria com o arquiteto Elton Casarin e a design
de interiores Vani Mazoni. Nesse local foram instalados piso e revestimento da linha de
laminados decorativos de alta pressão produzidos pela Pertech com o uso de resinas,
entre as quais a resina fenólica que é fabricada a partir do fenol da Rhodia, cuja fábrica
está instalada em Paulínia, na região metropolitana de Campinas.
Esses laminados decorativos são compostos por múltiplas camadas de papel kraft
sobrepostas e papel decorativo, impregnados com resinas. Prensadas sob alta pressão
e temperatura, resultam em um laminado altamente resistente e personalizado. Com
uma vasta gama de aplicações desde a indústria moveleira à construção civil, trata-se
de uma alternativa que proporciona vida longa aos mais variados projetos, conferindo
características como resistência à umidade, maresia, riscos e manchas, não
proliferação de bactérias e cupins, resistência ao calor, ao vapor etc.
No ambiente apoiado pela Pertech e Rhodia, que recebeu o nome de SUSTENTALKS,
teve início em 29 de agosto um ciclo de palestras e conversas sobre sustentabilidade,
com a participação de renomados profissionais ligados a diversos campos do
conhecimento, tais como arquitetura, design, construção, gastronomia e moda, tendo
como objetivo a conscientização dos visitantes da Mostra sobre a necessidade de
incrementar a sustentabilidade na vida cotidiana das pessoas.
A participação no SUSTENTALKS é gratuita para os visitantes da Mostra. Para
participação nas palestras e conversas é preciso adquirir um ingresso Passaporte. A
programação
completa
do
SUSTENTALKS
está
à
disposição
em
http://mostrasustentavel.com.br/sustentalks.html
Segundo o Vice-Presidente de Fenol e Derivados da Solvay, Antonio Leite, o apoio
à Mostra+Sustentável está em linha com a estratégia de crescimento da empresa. “A
Sustentabilidade é um pilar central de nossas operações. Em todos os locais onde
mantemos atividades industriais e comerciais nós valorizamos o uso responsável dos
recursos, estamos presentes junto às comunidades e investimos no desenvolvimento
de tecnologias e produtos inovadores, que ajudam a melhorar o dia a dia das pessoas”,
afirmou.
Para o presidente da Pertech, Edevaldo Sabaine, é importante contribuir com a
realização da Mostra+Sustentável tendo em vista os objetivos do evento de ampliar a
conscientização das pessoas sobre o tema Sustentabilidade em todas as suas
dimensões. “Essa é uma necessidade do mundo atual e estamos engajados junto com
nossos fornecedores e clientes nesse sentido, firmando o nosso propósito de uma
formação de Cadeia Sustentável na obtenção do nosso produto final”, disse. Segundo
ele, a Pertech tem trabalhado permanentemente para produzir as melhores soluções
em revestimentos para ambientes, que atendam aos mais variados requisitos
sustentáveis, culturais, econômicos e sociais.
Os dois dirigentes ressaltaram que a contribuição das empresas deve ser analisada
como um legado da Mostra+Sustentável para o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira
e para a sociedade em geral.

Serviço:
O quê: Mostra+Sustentável 2018
Onde: Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira
Quando: de 29 de agosto a 7 de outubro
Horário: quartas, quintas e sextas das 15h às 21h; sábados, domingos e feriados das
14h às 21h.
End.: R. Helena Fabrini sqn (próximo ao 118) - Sousas, Campinas/SP
Ingresso: R$ 32,00. Haverá meia entrada para idosos, estudantes e portadores de
necessidades especiais.
Informações: www.mostra.com.br
Pertech e Rhodia na Mostra+Sustentável
Ambiente Pertech e Rhodia - SUSTENTALKS (onde ocorre um ciclo de palestras
e conversas sobre Sustentabilidade)
Projeto do ambiente a cargo de Roseana Monteiro e equipe
Sobre a Pertech
A Pertech é líder na América Latina em laminados decorativos e é uma das opções preferidas
para revestir móveis, paredes, pisos, fachadas, divisórias sanitárias e decks em espaços
residenciais, comerciais, corporativos e urbanos. A empresa investe em inovação e está cada
vez mais presente nos espaços e no dia a dia das pessoas. Atualmente, a Pertech do Brasil faz
parte do grupo econômico Sanford, uma companhia predominantemente industrial com
investimentos nos segmentos de laminados plásticos, químicos, fios e cabos elétricos e serviços.
Tem como princípios, além da inovação e excelência de atendimento a clientes, a melhoria
contínua de seus processos e qualidade de produtos e serviços, priorizando a ética e o respeito
ao meio ambiente e sociedade. Saiba mais em www.pertech.com.br
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na
extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 26800 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg:
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com
a marca Rhodia.
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