Expoarroz Tech 2019 divulga programação completa
A Expoarroz Tech 2019, feira voltada ao mercado orizícola que ocorre em Pelotas entre os dias
14 e 16 de maio divulgou a programação completa do evento. Além de atividades na área de
exposição, a Expoarroz oferecerá aos participantes uma rodada de negócios, fórum com
painéis e palestras que debatem temas pertinentes ao setor. A programação completa está
disponível no site http://bit.ly/programacaoexpoarroz19
A abertura oficial da Expoarroz Tech 2019 ocorre às 19h do dia 14, o primeiro da feira, no
auditório principal do Centro de Eventos. Neste mesmo dia e local ocorrem as atividades
iniciais do Fórum, que abordará temas como pós-colheita, industrialização, qualidade e
consumo do arroz entre outros. Ainda na terça-feira o estande do IRGA recebe a assinatura do
decreto que inclui a farinha de arroz na merenda escolar de Pelotas, com participação da
prefeita do município, Paula Mascarenhas.
Também no dia 14, a partir das 14h, iniciam-se as atividades da Rodada Internacional de
Negócios do Arroz, que terá lugar no Pavilhão Indústria. A rodada visa fomentar os contatos
entre diferentes fornecedores e colaborar para expandir o setor orizícola da região bem como a
economia local. No dia 15 a Rodada segue, na mesma faixa de horário, e contará ainda com
visitas às indústrias da região.
Ainda no dia 15, o segundo de atividades da Expoarroz Tech 2019, o Fórum explora temas
como exportação de arroz, qualidade do arroz e tecnologia como aliada durante da agricultura.
Neste dia também ocorre uma oficina de receitas utilizando farinha de arroz, em programação
na Carreta da AGAS.
Em seu último dia, a feira recebe a Assembleia do Sindiarroz-RS, que ocorre a partir das 10h o
auditório principal. A atividade, que é restrita a sócios do Sindicato e convidados, terá como
pauta o fortalecimento do Rio Grande do Sul no beneficiamento de arroz. A partir das 14h
iniciam-se as atividades do fórum, com temáticas que vão desde tendências na secagem de
grãos a seguro agrícola e penhor rural.
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.
IMAGENS
https://www.dropbox.com/sh/cgbirrpmlnqktek/AACMyv2lqEKg1aud2r5WxOkga?dl=0
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
Horário: 14h às 21h
Mais informações: contato@expoarroz.com.br - WhastApp: (53) 99999-5231
Credenciamento de Imprensa
O credenciamento para cobertura do evento por parte de jornalistas já está aberto, e pode ser
feito pelo site http://estima.sigevent.com/visitantes/index.php?id_edicao=10. Apesar de haver a

possibilidade de fazer o credenciamento durante a feira, aconselhamos realizar o procedimento
prévio, para agilizar o trabalho.
Profissionais credenciados podem solicitar, junto a bilheteria do estacionamento, a isenção da
taxa.
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

