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SIMEA 2013 terá foco no Inovar-Auto

O  novo  regime  automotivo  brasileiro,  consolidado  como  Inovar-Auto,  será  o  tema
central do Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) que a  Associação
Brasileira de Engenharia Automotiva – AEA promoverá dias 22 e 23 de agosto no Hotel
Sheraton WTC, em São Paulo. É esperado um público de 1,2 mil participantes nos dois
dias de programa.

 A AEA espera receber 1,2 mil participantes nos dois dias de programa, que reúne palestras,
painéis de debates, mesas-redondas, sessões técnicas com apresentação de papers, mostra e
exposição tecnológica. Os ingressos deverão custar cerca de R$ 50 e as exposições estarão
abertas a visitação pública.

 “Trata-se de um encontro de caráter tecnológico, nos moldes da tradição que caracteriza os
eventos da entidade”, afirmou Henry Joseph Junior, responsável pela organização do Simea,
que  chega  à  21ª  edição.  “Será  um  fórum  de  debate  e  articulação  entre  engenheiros  e
especialistas  do setor,  representantes  do governo,  universidades,  lideranças  empresariais  e
formadores de opinião ligados à engenharia da mobilidade”, resumiu.

INOVAR-AUTO
Inovação  e  competitividade,  associadas  ao  Inovar-Auto,  estarão  em destaque  em  todo  o
programa. “São temas que pautarão o mais completo programa governamental de incentivo
tecnológico  à  indústria  automobilística  nacional.  A  engenharia  automotiva  brasileira  vai
experimentar, em cinco anos do Inovar-Auto, seu maior desafio”, definiu Henry Joseph. Ele
entende que ao final do programa os carros brasileiros terão agregado valor significativo,
voltando a concorrer no mercado internacional. “Haverá ganhos significativos em tecnologia,
com destaque para a eficiência energética.”

As três sessões plenárias do Simea serão voltadas para a análise dos recursos necessários ao
Inovar-Auto,  do  significado  do  programa  no  âmbito  do  Brasil  Maior  e  das  políticas
governamentais para o desenvolvimento de tecnologia. Em paralelo, o simpósio apresentará
uma  feira  de  tecnologia,  reunindo  expositores  do  setor,  e  o  Testing  Show,  com  a
demonstração de equipamentos e sistemas para teste, pesquisa e desenvolvimento.

PALESTRANTES
A relação de palestrantes convidados para os dois dias de palestras e debates é expressiva,
alinhando Fernando Pimentel, titular do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior;  Glauco Arbix,  presidente da Finep – Agência Brasileira  de Inovação;
Heloisa Menezes, secretária de desenvolvimento da produção do MDIC; João Alziro Herz da
Jornada, presidente do Inmetro; Jorge de Paula Avila, presidente do INPI – Instituto Nacional
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da  Propriedade  Industrial;  Jorge  Guimarães,  presidente  da  Capes  –  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Luiz Moan, presidente da Anfavea, a entidade
dos  fabricantes  de  veículos;  Paulo  Butori,  presidente  do  Sindipeças,  associação  dos
fabricantes de autopeças; Marco Antonio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação;
e Mauro Borges, presidente da ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

Mais informações em www.aea.org.br

Fonte: AEA
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