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A divisão de Food Safety da empresa promoverá encontro em SP
reunindo especialistas e profissionais para debater tendências e
legislações Internacionais em alimentos.
A divisão de Food Safet y da 3M do Brasil promoverá no dia 11 de abril em São Paulo (SP), o event o Food Safet y Trends,
volt ado para profissionais da indúst ria de aliment os e bebidas, pesquisadores e acadêmicos, microbiologist as,
farmacêut icos, engenheiros de aliment os e químicos, vet erinários e sanit arist as.
Como um dos dest aques do event o, referência na área de segurança de aliment os e convidado da 3M, Dr. Mart in Wiedmann é
especialist a em biologia molecular, genômica e em Pat ógenos de origem aliment ar, com foco em Lyst eria monocyt ogenes e
Salmonella. Ele falará sobre os avanços do set or e sobre as inovações do mercado para o cont role de Pat ógenos em t rês
palest ras: ‘Tendências em Food Safet y’, ‘Cont role de Pat ógenos/Monit orament o Ambient al ’ e ‘FSMA – Food Safet y
Modernizat ion Act ’. Além disso, o event o cont ará com uma palest ra da 3M sobre as soluções da companhia para o Cont role
de Pat ógenos disponibilizados no mercado nacional.
O event o, que possui inscrições grat uit as, t ambém poderá ser acompanhado ao vivo pela int ernet . Bast a ligar para (19)
3838-6205 e solicit ar inst ruções de acesso.
Agenda
Data: 11/04/2013
Inscriçõ es: acmart ins@mmm.com
Lo cal: Espaço do Bosque, Rua Werner Siemens, 111, Lapa, São Paulo (SP)
Ho rário : das 13h at é as 19h
Palestras:
13h30 – Abert ura 3M
13h45 – Tendências em Food Safet y (Dr. Mart in Wiedmann/ Cornell Universit y)
14h15 – Cont role de Pat ógenos e Monit orament o Ambient al (Dr. Mart in Wiedmann/ Cornell Universit y)
15h45 – Soluções 3M para Cont role de Pat ógenos (3M Food Safet y)
16h15 – FSMA – Food Safet y Modernizat ion Act (Dr. Mart in Wiedmann/ Cornell Universit y)
So bre a 3M Fo o d Safety
A 3M Food Safet y é líder em soluções inovadoras que ajudam os client es da indúst ria de aliment os e bebidas a aprimorar a
qualidade e a segurança dos seus produt os, prot egendo suas marcas e a saúde dos consumidores.
So bre a 3M
Reconhecida como empresa líder em Pesquisa & Desenvolviment o, a 3M fornece milhares de produt os inovadores para
diferent es mercados. Sua cult ura de colaboração criat iva inspira um fluxo int enso de t ecnologias avançadas com o objet ivo
de t ornar a vida melhor e mais fácil. Com US$ 30 bilhões em vendas globais no últ imo ano, a 3M emprega aproximadament e
88 mil colaboradores no mundo e mant ém operações em mais de 70 países. No Brasil, a companhia obt eve fat urament o
brut o de R$ 2,9 bilhões em 2012, e cont a com mais de 4 mil funcionários em set e unidades fabris localizadas nos est ados de
São Paulo e Amazonas. A 3M det ém ainda o cont role da Incavas, inst alada no Rio Grande do Sul. Para mais informações, visit e
www.3m.com.br ou o port al de inovação www.3minovacao.com.br.
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