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Começa amanhã a 10ª Semana Internacional Brasil Alimenta
Quatro salões de tecnologia, dois
fóruns setoriais, três encontros
e seminários dirigidos, 250
expositores de 12 países e
oito estados brasileiros e uma
estimativa de negócios de R$
50 milhões. Essa é a 10ª Semana
Internacional Brasil Alimenta, que
abre suas portas amanhã (10),
como a maior de todas as edições.
Cerca de 10 mil profissionais das
cadeias produtivas da uva e do
vinho, de bebidas em geral, de
laticínios e da agricultura deverão
passar pelo local. O evento segue até o dia 13 de abril no
Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.
Apresentando tecnologia para os desafios do mercado, a
10ª Semana Internacional Brasil Alimenta reúne num único
local o que há de mais moderno no mundo para abastecer
esses setores. Com isso, o evento permite que toda cadeia,
independente do porte do negócio, tenha acesso de forma
igualitária às novidades do mercado internacional.Tanto
pequenos agricultores como grandes empresários têm a
oportunidade de estarem frente a frente com a inovação
sem a necessidade de sair do país. “Sempre atuamos dessa
forma e assim construímos uma forte relação com cada setor,
auxiliando no desenvolvimento de cada um. As mudanças
foram implantadas aos poucos, levando em consideração as
demandas do nosso público”, destaca o presidente Vicente
Puerta.
Hoje, a Semana Internacional Brasil Alimenta se configura
como uma ponte entre a tecnologia e a sua cadeia produtiva.
Em 15 mil m² de área coberta, milhares de profissionais terão
a oportunidade de estar em contato com o novo, através
dos salões de tecnologia Vinotech, Envase Brasil, MultiAgro

e Techlac, que comungam de um
mesmo ambiente organizado por
setores. Uma agenda diária de
palestras, workshops e painéis
setoriais integram a programação
construindo
uma
gigantesca
rede de oportunidades com
mecanismos que favorecem uma
maior competitividade.
Novidades
Uma das novidades da edição é
a inclusão da Techlac, salão de
tecnologia voltado ao setor de laticínios, que em seu primeiro
ano traz em sua programação paralela o Mercado Lácteo, um
seminário que estará discutindo o panorama do setor. A cadeia
produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo
agroindustrial brasileiro, movimentando anualmente cerca de
US$ 10 bilhões e empregando aproximadamente 3 milhões
de pessoas.
Atenta aos movimentos do mercado, a Semana Internacional
Brasil Alimenta traz nessa edição mais uma inovação. É a
Technobeer, que chega como a grande novidade do Fórum
Internacional de Bebidas (FIB), apresentando o tema “O
Fortalecimento do segmento de microcervejarias no Brasil”.
Destaque também para o Encontro Produtor, ação já
consolidada que deverá reunir mais de 3 mil agricultores
de diversos estados brasileiros. Sediado na região da uva
e do vinho, o evento não poderia deixar de dedicar um dia
especialmente à vitivinicultura com a realização do Feavin e
do Quality Wine.
A participação em todos os fóruns e seminário é gratuita e

pode ser feita pelo site www.brasilalimenta.com.br. O
horário de visitação do evento é das 14h às 21h.

Afebras encaminha documento ao Ministério da Fazenda
A Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil – Afrebras –
encaminhou documento ao Ministério
da Fazenda solicitando que o
Governo Federal passe a incluir as
pequenas empresas de refrigerantes
nos incentivos de recuperação
da indústria. O objetivo é que os
pequenos fabricantes possam usufruir
da redução dos impostos incidentes
sobre a folha de pagamento, ação que está sendo feita dentro
do Projeto de Reforma Tributária do Governo Federal.
De acordo com o presidente da Afrebras, Fernando Rodrigues
de Bairros, os incentivos à indústria devem alcançar também
as pequenas empresas do setor de refrigerantes, que há anos
sofrem com um sistema desleal de concorrência e com a alta
carga tributária. “A atenção deve se voltar também para os
pequenos fabricantes de bebidas, que são responsáveis por

grande parte da geração de emprego do setor e, nem por isso,
recebem incentivos do governo. A alta carga tributária incidente
sobre essas empresas vem onerando o fabricante e a cada ano
mais empresas são obrigadas a fechar as portas”, avalia.
Dados do Ministério do Trabalho de 2010 confirmam que as
pequenas empresas regionais geraram 29.747 empregos,
enquanto as grandes corporações do setor 34.239 empregos.
Comparativamente, para cada emprego gerado pelas pequenas
empresas há um faturamento de R$ 94.902,67, enquanto para
cada emprego gerado pelas grandes corporações o faturamento
é de R$ 569.366,65.
O presidente da entidade explica que a proposta encaminhada
pela Afrebras leva em consideração a capacidade produtiva da
empresa para o enquadramento no benefício. “A redução dos
impostos de acordo com a capacidade produtiva das empresas
é a melhor maneira de realizar a justiça tributária ao setor. Deixar
de atender esse apelo é condenar centenas de indústrias de
bebidas ao fechamento”.

De gole em gole...
» A marca Crystal
Eco promove
desde a semana
passada o
divertido
‘Basquete de
Garrafa’. A ação,
promovida
pela Coca-Cola
FEMSA e criada
pela agência
Biruta Ideias
Mirabolantes,
acontece nas cidades de São Paulo e Belo
Horizonte. Com o slogan “Com Crystal Eco,
você tem muito mais chances de acertar
com o meio ambiente”, o público é chamado
para, ao mesmo tempo, se divertir e se
conscientizar. O ´jogador´ deve escolher
uma garrafa, torcê-la, fazer um pedido e
acertar a cesta. Com até cinco chances de
arremesso, quem fizer três pontos ganha
uma exclusiva ecobag da Crystal Eco. De
acordo com o diretor de marketing da
Coca-Cola FEMSA Brasil, Rodrigo Campos,
a iniciativa vai ao encontro dos objetivos
da companhia ao realizar e promover
projetos e ideias em benefício do meio
ambiente. “Ações lúdicas como essa são

uma das melhores formas de mostrar a
importância de criar hábitos que incentivam
a reciclagem. Assim, a Coca-Cola FEMSA
Brasil consegue mostrar nas comunidades
onde atua a necessidade de se utilizar de
maneira responsável os recursos naturais,
independente de responder como empresa,
ou como pessoa”, enfatiza. O ‘Basquete
de Garrafa’ acontece até 5 de maio,
simultaneamente nos shoppings Cidade
(Belo Horizonte) e Eldorado (São Paulo).
» Classificada como uma autêntica Premium
American Lager, Puro Malte a Ravache
Gold, produzida pela Cervejaria Guitt’s,
tem agora nova embalagem com rótulo
especial autoadesivo em formato de escudo
criado para enfatizar a nobreza da cerveja.
Elaborada com três tipos de maltes alemães
da região da Baviera, duas variedades de
lúpulos aromáticos e com a puríssima água
da Serra dos Cristais, a bebida é produzida
dentro da Lei de Pureza Alemã de 1516
“Reinheitsgebot”, que não permite a adição
de aditivos em sua composição. Criada
pelo Mestre Cervejeiro da Guitt´s, Gustavo
Villafranca Assoni, a Ravache Gold é uma
cerveja “Puro Malte” de coloração dourada
intensa e brilhante, corpo baixo para médio,
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aroma com notas
de lúpulo cítrico
floral e aroma
maltado com
presença de notas
caramelizados,
toffee e pão.
Possui amargor
médio balanceado
com o dulçor dos
maltes. Traz um
residual agradável
após a degustação, sendo convidativo a
outros goles. Sua carbonatação alta aumenta
a sensação de refrescância. “Seu aftertaste
equilibrado, agradável e ótimo drinkability,
fazem da Ravache Gold uma cerveja
especial, com personalidade e fiel ao seu
estilo”, define Villafranca. Com graduação
alcoólica de 4,8% Vol., a bebida deve ser
servida em temperatura entre 4ºC e 7ºC.
Envasada em garrafas de vidro de 600 ml,
em embalagens “one way”, a Ravache Gold
está presente nas redes de supermercados,
empórios e nas melhores cartas de cervejas
de bares e restaurantes.
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