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Panorama Econômico/D. Nunes

BRASKEM SERÁ
CONSTITUÍDA
SEXTA-FEIRA

Será oficializada sexta-feira a
integração de seis empresas do
grupo Odebrecht, que passam 
a compor a Braskem, 
companhia que será criada em
assembléia geral
extraordinária, realizada em
Camaçari, onde fica a Copene,
central de matéria-prima do

pólo petroquímico baiano, cuja aquisição deu a largada
no processo de reestruturação do Odebrecht. A nova
empresa soma três mil empregos diretos e faturamento
da ordem de R$ 7 bilhões. A integração, com economia
anual de R$ 330 milhões, envolve a OPP, do Pólo
Petroquímico de Triunfo. O processo levou cerca de um
ano, período em que o Odebrecht negociou com a
Ipiranga a aquisição da fatia petroquímica do grupo
gaúcho. Caso a negociação fosse concretizada, também a
Copesul poderia entrar no processo de reestruturação,
uma vez que o Odebrecht passaria a controlar sozinha a 
empresa. Segundo o diretor da OPP, Alexandrino
Alencar, embora as negociações não tenham avançado, o
interesse permanece. 'Estamos agora centrados na
Braskem. Depois analisaremos a questão da Copesul',
diz ele.

MICROELETRÔNICA 
 Porto Alegre sediará, de 9 a 14 de setembro, o Chip in the
Pampa, evento mundial sobre tendências da
microeletrônica. São esperados mais de 250 convidados do
Brasil, EUA, França e Holanda e, além de conferências
com cerca de 100 palestrantes, serão apresentados
trabalhos acadêmicos de 16 países.

APAGÃO ELETRÔNICO 
 A pauta do evento, que será lançado quarta-feira, é
extensa, incluindo o System on Chip (chip único), e o risco
do 'apagão eletrônico' no Brasil. O evento é uma promoção
das sociedades brasileiras de Computação (SBC) e de
Microeletrônica (SBMicro) e da Federação Internacional
de Informática (Ifip).
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