SUGESTAO DE PAUTA

Fórum Expoarroz Tech 2019 firma parceria com Embrapa e LabGrãos
Debater, refletir e apresentar o que há de novo no setor não apenas do arroz, mas de toda a cadeia produtiva
e alimentar que envolve o grão, é uma prioridade em todas as edições da Expoarroz. Na edição deste ano
não será diferente: o Fórum Expoarroz Tech 2019 já está confirmado. A atividade contará mais uma vez com
a coorganização da Embrapa Clima Temperado e o LabGrãos da DCTA-FAEM-UFPel. As instituições
reafirmaram o compromisso com a Expoarroz durante a última semana.
A reunião para renovar a parceria contou com a participação de Clenio Pillo, Chefe Geral da Embrapa Clima
Temperado, e Cíntia Franco, Supervisora de Comunicação da instituição. Já a reunião com o LabGrãos
aconteceu com a participação do professor Moacir Elias. Tanto a Embrapa quanto a LabGrãos contarão
novamente com estandes na área de exposição da feira, onde poderão apresentar os seus trabalhos e
pesquisas ao público.
Ao longo do Fórum a ideia é de que sejam promovidos diversos painéis sobre temas relevantes e ligados ao
arroz, apresentando pesquisas e novidades tecnológicas que possam levantar novos debates ao setor como
aconteceu nas edições anteriores. Em 2017, por exemplo, o Fórum Internacional O Arroz na Segurança
Alimentar reuniu mais de 3.500 pessoas no lançamento de livros, capacitações, palestras e rodas de
conversa.
Para a organização da feira, a parceria é um diferencial que ressalta a importância da Expoarroz. "Essa
ligação com a pesquisa e extensão é muito importante porque reafirmam a proposta do evento de fomentar o
desenvolvimento tecnológico em toda a cadeia produtiva, do Campo à Mesa", salienta Guilherme Schuch, da
Comissão Organizadora da Expoarroz.
SERVIÇO
O quê: Expoarroz Tech 2019 (www.expoarroz.com.br)
Quando: 14 a 16 de maio
Local: Centro de Evento Fenadoce (Av. Pinheiro Machado, 3390 / BR - 116 - Dist. Industrial)- Pelotas/RS
Inscrições: contact@expoarroz.com.br WhastApp: (53) 99999-5231
Sobre a Expoarroz
Criada em 2009, a feira é realizada pela Bolsa Continental de Mercadorias e a organizada pela Estima
Mercados. A Expoarroz realiza-se estrategicamente em Pelotas desde a sua primeira edição por acreditar e
valorizar o potencial da região. Desde então, a feira realizou-se a cada dois anos e já reuniu representantes
de mais de 15 países e fomentou todo o setor através da Rodada de Negócios, além de levantar questões
fundamentais para o debate das novas tecnologias, hábitos alimentares e a qualidade do arroz nacional
através de palestras, rodas de conversa e outras atividades junto aos parceiros. Em 2017 a feira recebeu
mais de 14 mil pessoas e gerou R$ 81 milhões em negócios.
FOTO REUNIÃO
https://www.dropbox.com/s/oam9tl8iqubie9g/Reuni%C3%A3o%20Embrapa.JPG?dl=0
Legenda: Clenio Pillon, Chefe Geral da Embrapa Clima Temperado, Guilherme Schuch, da Comissão
Organizadora da Expoarroz e a Cíntia Franco, Supervisora de Comunicação.
IMAGENS
https://www.dropbox.com/sh/cgbirrpmlnqktek/AACMyv2lqEKg1aud2r5WxOkga?dl=0
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
Grazieli Gotardo – 51 99162-0568 – assessoria@reversocomunicacao.com.br
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 99235-8086 reverso@reversocomunicacao.com.br
51 - 3398-7958
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116)
www.reversocomunicacao.com.br

