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FORIND NE atrai fornecedores ao Nordeste
A Feira de Fornecedores Industriais do Nordeste (Forind NE) fechou uma
parceria com o Complexo Industrial Portuário de Suape, a Petroquímica, e a
Associação das Empresas de Suape para realizar sua 5ª edição, de 15 a 18 de abril,
no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda/PE. O objetivo é atrair
novas empresas fornecedoras de bens e serviços para o Nordeste.
A feira visa principalmente a consolidação das cadeias produtivas de petróleo, gás,
offshore, naval, energias renováveis, metalmecânica, elétrica e eletrônica e logística já
instaladas no estado.
O apoio de Suape e da Petroquímica possibilita a organização e a transformação do
estado em um polo provedor de bens e serviços para a indústria. Significa um estímulo
a pequenas e médias empresas a despontarem como fornecedores de equipamentos e
serviços ao parque industrial pernambucano, que, segundo Agência Estadual de
Planejamento e Pesquisas (Condepe/Fidem), apresentou aumento do PIB de 2,8% em
relação a 2011, contra os 0,6% de média nacional das indústrias.
“A expectativa do Complexo Industrial Químico-Têxtil - PQS, formado pelas empresas
Companhia Petroquímica de Pernambuco - Petroquímica Suape e Companhia Integrada
Têxtil de Pernambuco - Citepe é participar da Forind NE no momento em que a
principal planta de matéria prima inicia a sua operação, a unidade de PTA (ácido
tereftálico purificado)”, aponta o gerente de Comunicação e Relações Externas da
Petroquímica Suape, Cláudio Paula.
Diante deste cenário de desenvolvimento, a Forind NE se apresenta como um agente
facilitador neste processo. A feira é o maior encontro de negócios industriais do
Nordeste, promovido pela Reed Multiplus, empresa associada à Reed Exhibitions
Alcântara Machado, a principal organizadora de eventos do mundo. São esperados 280
expositores, 45% a mais do que no ano passado, já que além das cadeias produtivas de
energia, metal e mecânica e elétrica e eletrônica, a feira ganha um quarto segmento: o
de movimentação industrial.
Serão investidos mais de R$ 1,5 milhão para a realização da feira, que deve atrair 11
mil visitantes qualificados. Em paralelo ao evento, acontece a Mostra Sucroenergética
do Nordeste (Sucronor), onde serão apresentados produtos, tecnologias e
conhecimentos para a cadeia produtiva do setor sucroenergético.
Serviço
V Forind NE - Feira de Fornecedores Industriais e
V Sucronor - Mostra Sucroenergética para a Região Nordeste
Data: 15 a 18 de abril de 2013
Horário: 16h às 22h
Local: Centro de Convenção Pernambuco - Olinda/PE
Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho / www.forind.com.br
Entrada Gratuita para profissionais do setor
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