Sobratema participa de Fórum que debaterá os desafios da infraestrutura logística para o agronegócio
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção participará do Fórum
“Safra Recorde de Grãos: Os Desafios da Logística em 2013”, promovido pela ABAG – Associação Brasileira
do Agronegócio e pela ABIOVE – Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, no dia 28 de
novembro, em São Paulo.
O evento tem o objetivo de debater os desafios que o Brasil irá enfrentar para movimentar a safra de grãos,
em 2013, estimada em 81 milhões toneladas de soja, 73 milhões de toneladas de milho e mais 28 milhões
de toneladas de outros grãos. Além disso, tratará de assuntos como os custos operacionais com o
transporte rodoviário e a implementação da legislação, que estabelece um novo regime da jornada de
trabalho do frotista.
De acordo com Eurimilson Daniel, vice-presidente da Sobratema, o setor do agronegócio terá um grande
desafio nos próximos anos. “Ainda existem muitos problemas na área de infraestrutura logística, mas os
anúncios recentes de investimentos na área de transportes e a mudança para as concessões nas diversas
modalidades podem contribuir para superá-los”, afirma.
Segundo a pesquisa Principais Investimentos em Infraestrutura no Brasil até 2017, da Sobratema, são
esperados aportes financeiros públicos e privados da ordem de R$ 397,6 bilhões para ampliar, melhorar e
desenvolver as malhas ferroviária e rodoviária e para construção e ampliação de portos e aeroportos.
Realizado em meio a um café da manhã, o Fórum “Safra Recorde de Grãos: Os Desafios da Logística em
2013” contará também com a participação de representantes do governo, dos transportadores e os
usuários. O encontro será aberto pelo presidente da Abag, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, e encerrado por
Carlo Lovatelli, presidente da Abiove.
Serviço:
Fórum de Logística ABAG/ABIOVE - Safra Recorde de Grãos: os Desafios da Logística em 2013
Data: 28 de novembro de 2012 (quarta-feira)
Local: Hotel Maksoud Plaza - Al. Campinas, 140 – São Paulo
Horário: 8h30 às 11h30
Sobre a SOBRATEMA
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, desde a sua
fundação, em 1988, hoje com 1.145 membros associados, se dedica a propor soluções para o
desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e, por meio do
Instituto Opus, promove 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 Técnicas, que levam profissionais para as mais importantes feiras internacionais dos
setores da construção e da mineração.
www.sobratema.org.br
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