Presidente da Sobratema participa do 12º Congresso Brasileiro do Agronegócio
Evento promovido pela ABAG irá debater os gargalos logísticos que afetam o setor
Na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, Afonso Mamede, presidente da Sobratema –
Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, participa do 12º Congresso
Brasileiro do Agronegócio, cujo tema central é Logística e Infraestrutura – O Caminho da
Competitividade do Agronegócio.
Promovido pela ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio, o evento irá discutir propostas
para minimizar os gargalos logísticos que causam muitos prejuízos para o setor. Mamede será
um dos debatedores do Painel 3, intitulado As oportunidades e as Dificuldades para o Aumento
da Oferta, juntamente com Carlos Fávaro, presidente da Aprosoja-MT, Jorge Karl, diretor
presidente da Cooperativa Agrária Agroindustrial, e José Ronaldo Vilela Rezende, sócio da PWC
- Líder de Agronegócio. A moderação ficará a cargo do jornalista William Waack.
De acordo com a pesquisa de investimento da Sobratema, até 2017, devem ser iniciados, estar
em andamento ou ser concluídos cerca de 8.513 obras e projetos com valor estimado de R$
1,26 trilhão, nos 26 Estados e no Distrito Federal. A área de transportes e logística – rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos – responde por 25% do total de investimento previsto para o
período.
O 12º Congresso Brasileiro do Agronegócio ainda contará com mais três painéis e uma palestra
inaugural, ministrada pelo presidente da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, Bernardo
Figueiredo, principal autoridade do governo Federal em questões de infraestrutura na
atualidade, e pelos economistas Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas, e Alexandre
Schwartsman, da Schwartsman & Associados. O evento também terá a participação dos exministros da Agricultura Roberto Rodrigues e Alysson Paolinelli.
Serviço
12º Congresso Brasileiro do Agronegócio - Logística e Infraestrutura: O Caminho da
Competitividade do Agronegócio
Data: 05 de agosto de 2013
Horário: das 08h00 às 18h30
Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel – Av. Nações Unida, 12.559 – São Paulo
Sobre a SOBRATEMA
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, com 25 anos
de atuação e mais de mil associados, tem como objetivos propor soluções para
o desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e
promover a formação, especialização e atualização de profissionais dos setores de construção
e mineração. A entidade é idealizadora e organizadora da M&T Expo, maior e mais importante
feira latino-americana de equipamentos para construção e mineração, da Construction Expo,
que oferece soluções para edificações e obras de infraestrutura, e da M&T Peças e Serviços,
todas realizadas sequencialmente a cada três anos. Lançou recentemente o Canal CHN –
Construção Hoje Notícias, com boletins diários e programas quinzenais. Na área de
publicações, edita, regularmente, livros técnicos, o Guia Sobratema de Equipamentos e,
mensalmente, as revistas M&T – Manutenção e Tecnologia e Grandes Construções.

Disponibiliza, ainda, na área de Inteligência de Mercado, um conjunto de estudos e pesquisas
com foco nas áreas de construção e mineração. Além disso, organiza eventos especializados:
Congresso, Workshop, Fórum e as Missões Empresariais, que levam profissionais para as mais
importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração.
www.sobratema.org.br
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