
SUGESTAO DE PAUTA 

Embaixadores da Namíbia, Quénia e Tanzânia participaram da 7ª 

Rodada Internacional de Negócios da Expoarroz Tech 2019 

Representantes dos países africanos vieram à Expoarroz para estudar  

possibilidades de plantio e importação de arroz brasileiro. 

A 7ª Rodada Internacional de Negócios do Arroz, realizada nesta quarta-feira (15/05), na Expoarroz 

Tech 2019, contou com a presença dos embaixadores da Namíbia, Quénia e Tanzânia, que estão no 

Brasil em Missão Diplomática Oficial dos três países africanos, que foram recebidos pela 

Prefeitura de Pelotas. Os visitantes vieram à feira com objetivo de estudar possibilidades de 

exportação de arroz brasileiro para o continente africano, e, também, para estudar formas de realizar 

o plantio do arroz no continente africano. A Rodada contou ainda com representantes do Uruguai, 

Colômbia e Chile. 

Os representantes visitaram estandes de diferentes empresas presentes na Expoarroz em busca, 

especialmente, de novas tecnologias de maquinário para produção de arroz. A missão oficial dos 

embaixadores foi acompanhada pelo Representante de Negócios, Ricardo Latkani. 

Para o embaixador da Namíbia, Samuel Nuuyoma, o principal interesse é a busca por maquinários 

que possibilitem o plantio do arroz em larga escala em seu país, onde o clima é extremamente seco. 

“Nosso foco principal é encontrar meios de realizar a produção do arroz, e tecnologias que 

encontramos no Brasil vão permitir isso”, afirmou Nuuyoma. 

Estreitar relações entre Quênia e Brasil é importante para o embaixador Isaac Ochieng, que também 

demonstrou interesse no maquinário e no arroz brasileiro. A Embaixada da Tanzânia tem interesse 

na tecnologia e know-how brasileiros na produção do arroz, além de considerar essencial que o 

Brasil e a Tanzânia tenham uma relação mais próxima. “É importante que nossos povos se 

relacionem, não apenas os nossos governos”, afirmou Emmanuel Nchimbi, embaixador da Tanzânia. 

FOTOS  

https://www.dropbox.com/sh/2nu2w5vy3mzjiu3/AABpXejmNGumpTLayrJUzCCKa?dl=0 

Painéis e oficinas movimentaram a programação da Expoarroz Tech 2019 

O segundo dia da Expoarroz 2019 também foi marcado pelo painel “O impacto dos custos logísticos 

na exportação do arroz gaúcho”, promovido pelo Porto de Rio Grande, com mediação do idealizador 

da feira, e Superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, e participação do 

Coordenador do APL Naval e de Energia, Arthur Baptista; do Diretor Presidente do Tecon, Paulo 

Bertinetti; do Diretor da Tranships, José Fuscaldo Júnior; Leonardo Vazin, da Vanzin Despachos; e 

Rene Wlach, do Tecon. Os participantes discutiram temas relacionados ao custo direto das 

exportações, especialmente as realizadas pelo Porto de Rio Grande. Tópicos como a estrutura 

portuária, a dragagem (permanente) e o pedágio fizeram parte da conversa. 

Durante a tarde, a oficina de Receitas com Farinha de Arroz reuniu o público na Carreta da AGAS. A 

nutricionista do IRGA, Carolina Pitta, conduziu a atividade, apresentando ao público os benefícios, 

nutrientes e diferentes formas de utilização do arroz na alimentação. As receitas ensinadas por ela 

foram uma torta de legumes e um bolo de canela e leite de coco, tendo como base as farinhas de 

arroz integral e polido. “É muito bacana toda a organização e disponibilidade da feira, em auxiliar na 

valorização e divulgação do arroz para o público, que tem se mostrado interessado em conhecer o 

arroz  a farinha do arroz”, encerra Carolina. 

Novas tecnologias para o agronegócio foram apresentadas pela Huawei do Brasil, em parceria com a 

Vetorial, na palestra “Huawei Cloud - Tecnologia para uma agricultura inteligente”. Fábio Oliveira, 

https://www.dropbox.com/sh/2nu2w5vy3mzjiu3/AABpXejmNGumpTLayrJUzCCKa?dl=0


Gerente de Soluções Sênior na Huawei do Brasil, foi o responsável por divulgar novas tecnologias 

para levar melhorias aos processos da agricultura e pecuária, através da automação focada no 

agrobusiness. “É muito importante poder participar de uma feira como a Expoarroz, que tem muita 

expressão dentro do agronegócio. Espero que possamos aplicar essas tecnologias para melhorar a 

eficiência da produção de arroz na região Sul”, afirmou Fábio. 

A Expoarroz Tech 2019 segue até esta quinta-feira, 16 de maio, das 14h às 21h, com entrada 
gratuita.  
 
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 

 

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 
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