NEWS
AUMENTO NA
PRODUÇÃO DE LÁCTEOS
A LaticíniosTirol, de Santa Catarina, ampliou sua produção com a
instalação de mais uma linha de envase da SIG Combibloc com capacidade para 12 mil embalagens/hora. A linha se caracteriza por
sua flexibilidade e vai envasar creme de leite gourmet; achocolatado Tirol 1L; Showkinho 1L; leites especiais Premiare; leites integral,
semidesnatado e desnatado; leite e achocolatado zero lactose. A linha produzirá embalagens no formato combiblocMidi e tem ainda
o diferencial de aplicação da tampa de rosca combiSwift, de ação
única, que pode ser aberta com um único giro.
www.tirol.com.br; www.sig.biz/brazil

KITS DIVERTIDOS
Os shampoos e condicionadores
Neokids Baby estão de cara nova. A
linha de cuidados diários para crianças de 0 a 3 anos da Mariah Beleza
ganhou embalagens com formatos
e cores exclusivas, com visual clean,
e vem em kits promocionais alegres
que incentivam as crianças ao banho. A diversão é garantida pelos
personagens infantis, que ganha-

ram um efeito 3D, parecendo saltar
para fora da prateleira. Os frascos
em PEAD e as tampas em PP randômico são da Embale, os rótulos
são fornecidos pela Projetik e os kits
em papelcartão são impressos pela
Servcamp Acabamentos Gráficos. O
design é criação da Defoco Design
de Resultados.
www.neokids.com.br

LIVRO SOBRE
PAPELCARTÃO SERÁ LANÇADO
O Instituto de Embalagens vai lançar
o livro Embalagens Papelcartão – Paperboard Packaging, edição bilíngue, que trata da embalagem de
papelcartão, desde a concepção até
o descarte responsável. Destaque
para o tema sobre tendências e inovações, como diferenciais da obra. O
livro que faz parte da coleção: www.
betterpackagingbetterworld.com
será lançado inicialmente na feira
alemã Drupa no dia 6 de junho e na
sequência, no dia 28 de junho, em
São Paulo.
www.institutodeembalagens.com.br
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CURTINHAS
O Grupo Krones adquiriu 60% das
ações da System Logistics S.p.A.
A empresa está sediada em Fiorano, no norte da Itália, e é uma
fornecedora líder internacional
de soluções para intralogística,
tecnologia de fluxo de material e
armazenagem. Em 2015, a empresa alcançou um volume de negócios de cerca de € 100 milhões. As
ações estão sendo vendidas pela
empresa familiar italiana System
Group. A System Logistics será
parte do segmento de “Máquinas
e linhas para produção de bebidas / Tecnologia de Processos” da
Krones.

A Algar Agro, braço agrícola do
grupo Algar, fechou parceria para
o fornecimento de 5 milhões de
preformas/mês de embalagens
PET para a Refrigerantes do Triângulo, de Uberlândia (MG), dona
do Guaraná Mineiro, entre outras
marcas. Segundo o coordenador
do projeto da fábrica de PET da Algar Agro, Edney Valente, a parceria
valoriza a indústria local e dá uma
destinação para o excedente de
preforma produzido na fábrica da
Algar Agro, inaugurada em outubro do ano passado. Para a empresa de refrigerantes, haverá uma redução nas emissões de CO2 com
o transporte e no consumo de caixas de papelão e madeira, já que
anteriormente as preformas eram
trazidas de São Paulo.

