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CETESB comemora o Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio e trata do futuro do R-22 
 
Evento acontece no dia 02/12, das 13h30 às 17h, Anfiteatro Augusto Ruschi – CETESB 
  
Coordenadora técnica da DuPont Fluorquímicos, Ana Paula Garrido, fará palestra sobre boas práticas na 
aplicação dos fluidos refrigerantes 
  
No próximo dia 02 de dezembro, a CETESB, Agência Ambiental do Governo Paulista, em parceria com a 
Abrava - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – promove o 
16º Seminário em Comemoração ao Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. O tema central 
deste ano é “O futuro do HCFC R-22”. 
  
A coordenadora técnica da DuPont Fluorquímicos, Ana Paula Garrido, fará uma palestra durante o evento 
sobre as boas práticas para aplicação dos fluidos refrigerantes, enfatizando os cuidados para preservação 
da camada de Ozônio. O evento abordará ainda outros temas relevantes como o futuro do R-22 e o cenário 
da refrigeração comercial no País. O seminário começa às 13h30 e vai até às 17h00, no Anfiteatro Augusto 
Ruschi – CETESB. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no site do órgão, através do link 
http://www.ambiente.sp.gov.br/eventos/02122013-inscricao/. 
  
Durante o evento, o consultor da DuPont, Amaral Gurgel, receberá uma homenagem em virtude de seu 
histórico de ações e engajamento no Brasil, a favor da utilização de substâncias que preservam a camada 
de ozônio no setor de refrigeração e ar condicionado. 
  
A DuPont Refrigerantes foi pioneira no lançamento de fluidos refrigerantes alternativos e oferece em seu 
portfólio atual uma linha completa de HFCs sob as marcas Suva® e ISCEON®, com produtos 
especialmente desenvolvidos para substituir os compostos que degradam a camada de ozônio, mantendo a 
segurança e rendimento necessários para a indústria. 
  
16º Seminário de ‘Comemoração do Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio’ 
  
Data: 02 de dezembro de 2013 
Horário: 13h30 às 17h00 
Local: Anfiteatro Augusto Ruschi – CETESB 
Endereço: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 - Alto de Pinheiros – São Paulo. 
Participação gratuita. Inscrições através do link http://www.ambiente.sp.gov.br/eventos/02122013-inscricao/ 
  
Sobre a DuPont Refrigerantes 
  
A DuPont Refrigerantes é uma divisão de negócios da E.I. DuPont de Nemours and Company, uma 
empresa que traz ao mundo o melhor da Ciência em forma de produtos, materiais e serviços inovadores 
desde 1802. A companhia acredita que por meio da colaboração com clientes, governos, ONGs e líderes de 
opinião, é possível encontrar soluções para os desafios globais, provendo alimentos saudáveis e suficientes 
para a população mundial, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e protegendo a vida e o meio 
ambiente. Quatro plataformas estratégicas norteiam as atividades da DuPont Refrigerantes: Ciência e 
tecnologia, soluções ambientais, relacionamentos globais e tecnologias sustentáveis em refrigeração. Para 
mais informações sobre a DuPont Refrigerantes, acesse www.fluidosrefrigerantes.com.br 
 
 
Fonte:  http://www.segs.com.br/demais-noticias/141639--cetesb-comemora-o-dia-internacional-de-protecao-
da-camada-de-ozonio-e-trata-do-futuro-do-r-22.html  


