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DIVULGAÇÃO DO CONGRESSO ISSCT CHEGA A COLÔMBIA 
 
Maior evento técnico mundial do setor sucroenergético acontecerá em terras brasileiras em agosto de 
2013 
 
Ribeirão Preto, setembro de 2012 - Os organizadores do Congresso ISSCT já começam sua função de 
difundir informação, visitando e levando conhecimento para os profissionais do setor sucroenergético. 
Dessa vez, o alvo foi o VIII Congresso de Atalac e o IX Congresso de Tecnicanã, realizado na última 
semana, em Santiago de Cali, na Colômbia. "A participação da promotora do ISSCT neste evento 
colombiano foi muito positiva, pois o evento contou com a presença de toda a comunidade técnica do 
setor sucroenergético na América Latina e Caribe, tendo mais de mil inscritos e 150 expositores, sendo 
cerca de 40 empresas brasileiras. Uma ótima oportunidade para entendermos as necessidades desse 
mercado e aprimorar o ISSCT, fazendo do Brasil o cenário ideal para as principais decisões do setor", 
explica Fernando Barbosa, diretor da Reed Multiplus, marca do grupo Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, que ao lado da STAB Nacional, será a organizadora do Congresso ISSCT, no Brasil, ano que 
vem.  
 
Além da apresentação da versão brasileira do Congresso ISSCT (International Society of Sugar Cane 
Technologists) no início da plenária na Colômbia, que reuniu delegações de técnicos açucareiros de mais 
de trinta países, a promotora atendeu aos visitantes em um estande no setor de empresas brasileiras. 
"Nosso objetivo era o de fortalecer a rede de relacionamentos, além de trazer na mala novas ideias e 
experiências”, explica o diretor da Reed Multiplus, promotora com know-how no setor sucroenergético, em 
feiras de referência no mundo todo, como a Fenasucro & Agrocana, feira que em sua última edição, em 
agosto, chegou a movimentar R$2,2 bilhões em negócios.  
 
Em sua 28ª edição, e realizado pela terceira vez no Brasil, o Congresso ISSCT acontece entre os dias 24 
e 27 de junho de 2013, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A programação inclui visitas 
técnicas às instituições de pesquisa, usinas de açúcar e biocombustíveis e produtores de cana, da região 
de Piracicaba e Ribeirão Preto, entre os dias 20 e 21 de junho, no Pré Congresso, e em empresas 
fornecedoras da agroindústria durante o Pós Congresso, que será realizado entre os dias 28 a 30 de 
junho. Esta etapa do programa abrangerá as áreas agrícola e industrial e servirá para os participantes 
conhecerem equipamentos e soluções para o setor sucroenergético. Uma exposição internacional de 
tecnologia para toda a cadeia da cana-de- açúcar completa a programação.  
 
"O número de trabalhos inscritos em nosso congresso, cerca de 500, é recorde, sendo que destes 161 são 
de autores brasileiros", diz José Paulo Stupiello, presidente da STAB Nacional (Sociedade dos Técnicos 
Açucareiros Alcooleiros do Brasil), que também participou do congresso na Colômbia, com representantes 
da STAB Regionais Leste e Setentrional. "Temos tecnologia de ponta e muita coisa para compartilhar com 
os técnicos do mundo todo. O agronegócio brasileiro e o sistema etanol-açúcar-energia empregado no 
Brasil é um modelo de modernidade, competitividade e sustentabilidade a ser seguido", assegura 
Stupiello, comentando que o evento terá como Presidente de Honra, o ex-ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e Coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Roberto 
Rodrigues, como Presidente, o CEO do grupo Raízen, Rubens Ometto Silveira Mello, como Vice-
Presidente, o Presidente Nacional da STAB, José Paulo Stupiello, como Secretário -Tesoureiro, Paulo 
Uchoa (Syngenta), como Gerente, Raffaella Rosetto ( APTA/IAC) e como Coordenador do Pós-Congresso 
e Exposição, Flavio Castelar ( APLA/APLEX).  
 
Como participar 
 
A filiação a ISSCT é obrigatória para participar de qualquer atividade do congresso, seja como expositor 



ou congressista. Essa afiliação é renovada a cada três anos, por ocasião da realização do congresso e 
deve ser feita na secretaria da ISSCT- www.issct.intelnet.mu. 
 
Informações sobre a exposição podem ser adquiridas pelo telefone 16-2132.8936 ou por email 
tamires.cirilo@reedmultiplus.com.br; sobre o congresso e apresentações de trabalhos pelo telefone 19-
3433.3311 ou email juliana.carvalho@issct2013.com.br. 
 
Serviço: 
Congresso e Exposição ISSCT 2013  
Data: 24 a 27 de junho de 2013 
Hora: Exposição: 9h às 19h ; Congresso: 8h às 17h;  
Local: Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro/SP 
www.issct2013.com.br  
 
 
Mais informações para a imprensa: 
 
Reed Multiplus (Ribeirão Preto) 
Andréia Vital – andreia.vital@reedmultiplus.com.br Tel. 16-2132.8936 / 9279.4155 
 
Gerência de Comunicação Reed Exhibitions Alcantara Machado (São Paulo) 
Antonio Alves - antonio.alves@reedalcantara.com.br 
Monise Hernandez - monise.hernandez@reedalcantara.com.br 
Marcelle Rodrigues - marcelle.rodrigues@reedalcantara.com.br 
 
Sobre a ISSCT 
Fundada em 1924, a ISSCT é a sociedade de maior representatividade mundial no setor sucroenergético 
congregando mais de 70 países produtores da cana-de-açúcar e seus produtos. A entidade tem como 
objetivo promover a transferência de tecnologia desenvolvida pelos países associados que é difundida 
através de congressos realizados a cada três anos. Em 2013 será a terceira vez em que o Congresso, é 
realizado no Brasil - as outras edições ocorreram em 1977 e 1989. A versão brasileira, que será 
organizada pela Reed Multiplus e a STAB Nacional, reunirá mais de dois mil congressistas do mundo 
inteiro. Já na exposição são esperados mais de cinco mil visitantes que poderão conferir as novidades de 
150 expositores. O evento conta com o apoio das principais entidades ligadas à cadeia sucroenergética: 
UNICA, CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), ESALQ/USP, APTA, IAC, GEGIS, ORPLANA, 
CANAOESTE, IAC,COPERSUCAR, UDOP, COPLACANA, CEISE BR, SIMESP, SMTEC, APLA/APLEX e 
RIDESA.  
 
Sobre a Reed Exhibitions Alcantara Machado 
Criada em 2007, a Reed Exhibitions Alcantara Machado é resultado da joint-venture entre a maior 
promotora de feiras do mundo, a Reed Exhibitions, presente no Brasil desde 1997, e a maior da América 
Latina, a Alcantara Machado Feiras de Negócios, fundada em 1956 e líder no mercado latino americano. 
Com eventos nos setores mais ativos da economia, no biênio 2010-2011 a empresa realizou somente no 
Brasil mais de 56 grandes Feiras de Negócios e Consumo, ocupando assim o 1º lugar em quantidade de 
eventos, volume de visitantes e compradores, e metragem total de expositores, dentre as empresas 
associadas à UBRAFE (União Brasileira dos Promotores de Feira).  
 
Reed Multiplus 
Em fevereiro de 2011, a Multiplus Feiras & Eventos integra-se também ao grupo Reed Exhibitions, 
empresa com 25 anos de atuação no segmento e com sede em Ribeirão Preto (SP). Com isso, a 
promotora ampliou seus eventos nos setores de agronegócios, sucroenérgico e moveleiro. A empresa tem 
em seu quadro cerca de 40 colaboradores e um portfólio de 10 eventos. 
 
Sobre a Reed Exhibitions 
A Reed Exhibitions é a principal organizadora de eventos do mundo, reunindo mais de 6 milhões de 
profissionais ao redor do planeta, gerando bilhões de dólares em negócios. A empresa realiza 440 feiras 
em cerca de 35 países e recebe 6 milhões de visitantes por ano em seus eventos, organizados por 
escritórios próprios que empregam mais de 2.500 funcionários. 


