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MACRO-RODADA 55
Como parte da estratégia para o uso de Acordos de Livre Comércio, e o fortalecimento divulgação da oferta
colombiana, o ProColômbia vai realizar a Macro Rodada # 55. Serão três mil fornecedores colombianos dos setores
de vestuário, manufaturas, saúde, serviços, além de mais de mil compradores internacionais. Para compradores
especializados e selecionados, o Proexport Colombia cobrirá passagem aérea, agenda com fornecedores e serviço
personalizado.
O evento acontecerá dias 19 e 20 de fevereiro, em Bogotá, na Colômbia. Inscrições pelo site
www.macrorrueda55procolombia.co. Informações pelo e-mail psaopaulo2@procolombia.co ou pelo telefone +55 11
3171 0165.

TREINAMENTO SOBRE SISCOSERV
A Câmara Brasil Alemanha está promovendo um curso avançado sobre o SISCOSERV. O objetivo da capacitação é
apresentar a ferramenta, seu funcionamento, quais os prazos, avaliar os impactos na empresa, definir as ações
necessárias para atendimento da obrigatoriedade e para auxiliar na definição das áreas responsáveis pelo registro,
com foco em temas polêmicos como fretes, agentes de carga, agências marítimas, despesas no brasil e no exterior,
fluxo financeiro x fluxo serviço e Siscoserv x Incoterms. O curso ocorrerá no dia 11 de fevereiro, das 9h às 18h, na
rua Castro Alves, 600, em Porto Alegre. Informações e inscrições pelo telefone 3222 5766.

CONSULTA CONVERGÊNCIA REGULATÓRIA – EUA
Dando prosseguimento ao diálogo comercial estabelecido entre o Brasil e os Estados Unidos, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior abriu consulta sobre possíveis dificuldades de acesso ao mercado
dos Estados Unidos relacionadas ao cumprimento de normas técnicas ou padrões regulatórios internacionais.
Além da dificuldade para o cumprimento de requisitos e padrões de segurança, sustentabilidade ambiental e
qualidade para a certificação, seria importante explorar também os custos relacionados aos processos de
certificação, como o custo e o tempo para o envio de amostras para testes e a demora na emissão de certificados
ou dificuldades para a sua obtenção no Brasil. O objetivo do trabalho é avaliar e identificar casos concretos de
certificação de produtos que possam ser alvos de iniciativas de convergência regulatória ou de reconhecimento
mútuo de procedimentos entre o Brasil e os EUA.
Para melhor esclarecer o foco do trabalho, a Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) disponibilizou algumas questões
indicativas relacionadas às exportações de produtos do setor para os Estados Unidos e que poderão auxiliar na
avaliação deste exercício. Para acessar as questões, clique aqui. A Fecomércio-RS está à disposição para a
consolidação de dados, caso necessário, pelo telefone (51) 3286 5677. Mais informações sobre a consulta podem ser
obtidas com a com a CEB, pelo telefone (61) 3317 9473 ou pelo e-mail ceb@cni.org.br.

EXPODIRETO COTRIJAL
Com o tema “Negócios que inspiram o amanhã”, a 16ª edição da Expodireto Cotrijal consolida-se como palco dos
grandes lançamentos do ano no setor agrícola e também confirma a sua posição como a feira mais internacionalizada
do Brasil. Para 2015, a expectativa da organização da Área Internacional é atrair representantes dos cinco continentes
nos cinco dias da feira, de 9 a 13 de março, em Não-Me-Toque, incluindo importadores, traders, embaixadas,
consulados, câmaras de comércio, jornalistas e formadores de opinião.
Nesta edição, o espaço destinado aos países também vem com novidades. Segundo o coordenador da Área
Internacional, Evaldo Silva Junior, as tradicionais rodadas de negócios de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, que eram realizadas no Pavilhão Internacional, serão intensificadas em visitas e reuniões nos próprios
estandes dos expositores, maximizando assim todo o investimento realizado pelas empresas.
A Expodireto Cotrijal 2015 terá a participação de delegações representativas da Angola, Nigéria, Irã, Iraque,
Alemanha e Argentina, dentre outras. Alemanha e Argentina participam da feira também com empresas expositoras.
Durante a semana da feira, as delegações internacionais devem participar ainda de eventos, em diferentes municípios
da região Norte do Estado, valorizando assim todo o universo da Cotrijal.

