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Hoje, foi a abertura oficial do evento. Primeiro, os participantes foram recebidos com um café da
manhã onde aproveitaram para confraternização.

A abertura foi no salão plenário (3000 lugares) onde estava sendo aguardado o primeiro ministro 
da Malásia.
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Os lugares de honra na abertura foram preenchidos da esquerda para direita pelo ministro da 
indústria e comercio e sua secretária ,primeiro ministro , presidente da associação dos produtores
de luvas e presidente do IRCO.
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Em  seu  discurso,  o  primeiro  ministro  Dr.Mahatir  Bin  Mohamad  destacou  a  importância  da
borracha natural para o país e a intenção de continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento
pois  acredita  que  esse  é  o  caminho  para  o  maior  desenvolvimento  do  setor.  Em  sua  fala,
arrancou risos e aplausos da plateia ao afirmar que graças aos preservativos e luvas feitas na
Malásia o mundo está com a população sobre controle e com menos infecções. Disse também
que é muito inteligente continuar investindo na indústria pois 26% volta para o governo em forma
de impostos

                       

Terminado  o  discurso,  Dr.Mahatir  bateu  o  gongo  dando  oficialmente  aberto  o  evento.  Os
participantes foram convidados a visitar a feira que está acontecendo paralelamente as palestras.
A  feira  é  composta  na  sua  quase  totalidade  de  fabricantes  de  luvas  e  fornecedores  de
equipamentos e matéria-prima para esse fim.
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Terminada a visitação os participantes do congresso foram convidados a almoçar e um grande
são com várias mesas de buffet  e com lugar livre a escolha e então aguardar ao início das
palestras que dar-se-á as 14h.

4



                 

                           

As palestras iniciaram as 14h no mesmo local  de abertura do evento.  Os assuntos em foco
estavam  voltados  para  a  produção  de  luvas  que  é  o  principal  foco  da  conferência.  Foram
abordados assuntos relativos a história e os desafios da adesão borracha-metal ,a importância do
ZnO na morfologia da reticulação(mais do que se imagina) e o reuso das águas de processo.
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Terminadas as atividades da tarde, às as 17:30h, todos foram convidados a participar de um
happy hour e, logo em seguida, o jantar. Esse último aconteceu em dois salões com mais de
5000 participantes.
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O jantar correu na mais gostosa descontração com mesas extremamente cosmopolitas como a
nossa(Coreia,Áustrália,Reino  Unido,China,EUA,Malásia,França).  Inúmeros  shows  foram
apresentados e a direção do IRCO aproveitou para fazer a entrega da medalha para o Dr.Liqun
Zhang pelos relevantes serviços prestados a ciência. O jantar encerrou-se às 22:30h.
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