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3M Mobiliza é destaque na Transpoquip 2018
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Multinacional apresenta iniciativa com enfoque em segurança durante
encontro das indústrias de infraestrutura para transporte, nos dias 12
e 13 de setembro na capital
Para a 3M, o que import a no t rânsit o é a vida. Pensando nisso, a mult inacional apresent a durant e a TranspoQuip 2018 a sua
iniciat iva 3M Mobilliza. Junt o aos profissionais da área, de ent idades set oriais, órgãos públicos e de parceiros comerciais, a
empresa t em buscado cont ribuir com o seu conheciment o sobre t ecnologias que salvam vidas, procurando est imular uma
t omada de ação em prol da segurança nas vias públicas.
Durant e o event o, a 3M levará ao seu est ande experiências int erat ivas e impact ant es relacionadas ao t ema, além de ações
que est imularão o debat e por soluções possíveis para t ornar a met a de zero vít imas no t rânsit o uma realidade. A empresa
ainda oferece uma programação exclusiva de palest ras no miniaudit ório, dent ro do est ande. A part icipação é por ordem de
chegada ao local, sem reserva de horário.
A 3M é pioneira no desenvolviment o e na aplicação da t ecnologia de ret rorreflet ividade com foco em segurança viária. Em
1939, a empresa int roduziu nos Est ados Unidos o primeiro sinal de t rânsit o complet ament e reflet ivo e, desde ent ão, t em
reforçado seu compromisso criando produt os e soluções com foco em mobilidade no t rânsit o. Tudo para garant ir que as
pessoas cheguem aos seus dest inos em segurança.
“Acredit amos que um t rânsit o mais seguro pode ser realidade no Brasil e que a t ecnologia em sinalização viária t em papel
fundament al na cont ribuição para a redução dos índices de acident es no Brasil”, explica Paula Abreu, gerent e de negócios da
divisão de Sist ema de Segurança Viária da mult inacional. O espaço da 3M est ará abert o aos visit ant es da TranspoQuip 2018
ent re os dias 12 e 13 de set embro, das 12 às 20h, no Transamerica Expo Cent er, em São Paulo - SP. Para demais informações
sobre a 3M, acesse o sit e oficial.
Confira a programação complet a das palest ras 3M Mobiliza realizadas no est ande 3M:
Dia 12 de setembro
T ema: Certificação de pro duto s na ABNT
Palest rant es: Fernanda Vieira e Hélio Moreira
Horário: 15h15
T ema: Pro jeto Universidade da CET - UNICET
Palest rant e: Cel. Luiz Arruda
Horário: 17h30
Dia 13 de setembro
T ema: Cenário do mercado Sinalização 2019-2020 - ABEET RANS
Palest rant e: Newman Marques
Horário: 13h15
T ema: Co nnected Ro ads
Palest rant e: Paula Abreu
Horário: 16h
Obs: mais det alhes com a equipe 3M no est ande
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em

ht t p://news.3m.com/pt -br.
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