
ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

A Associação Argentina de Tecnó-
logos Alimentícios (AATA - Asociación 
Argentina de Tecnólogos Alimentarios) 
já está preparando sua Jornada Técni-
ca 2010, abordando temas de grande 
interesse para os profissionais do setor, 
como processos alimentícios, alimentos 
saudáveis, rotulagem de alimentos, etc. 

Além da Jornada Técnica, serão rea-
lizados os cursos “Realidades e fantasias 
dos temperos na República Argentina” 
e “Qualidade dos alimentos: impactos 
do sistema envase/logística sobre os 

TECNO FIDTA 2010: 

Considerado o ponto de encontro para os 
profissionais que atuam no processamento, 
maquinário e serviços para a indústria alimentícia, 
a edição 2010 oferecerá um diversificado 
programa de congressos e seminários.

pela Fundação Empresarial da Patagônia 
(FEPA - Fundación Empresaria de la 
Patagonia). O programa inclui diferen-
tes palestras sobre as políticas setoriais 
para a promoção do segmento, demanda 
e comercialização, produções alternati-
vas e sistemas de certificação e garantia 
da qualidade, entre outros temas. 

Além das palestras, serão apresenta-
das várias análises de casos. 

DADOS GERAIS
A Tecno Fidta será realizada em uma 

área de 19.000 m2. Os organizadores, In-
dexport Messe Frankfurt e a Associação 
Argentina de Tecnólogos Alimentícios 
(AATA - Asociación Argentina de Tecnó-
logos Alimentarios), aguardam a partici-
pação de 300 empresas expositoras e a 
visitação de mais de 17.000 profissionais 
e empresários do setor. 

A Tecno Fidta é o evento regional 
mais importante no campo da tecnolo-
gia alimentícia. 

Tecno Fidta 2010
Data: 21 a 24 de setembro de 2010
Local: centro Costa Salguero  
Buenos Aires,  Argentina
Informações gerais: www.tecnofidta.com
Informações sobre os eventos paralelos:
Jornada Técnica 2010 e cursos 
“Realidades e fantasias dos temperos 
na República Argentina” e “Qualidade 
dos alimentos: impactos do sistema 
envase/logística sobre os mesmos”: 
tecnologos@alimentos.org.ar
Seminário “Carnes diferenciadas e não 
tradicionais”:  
seminariocarnes@fetap.org.ar
4º Seminário Internacional “Integração 
na cadeia de produção da carne bovina: 
rumo a uma nova pecuária”:  
eventos@agro.uba.ar

mesmos”. Ambos os cursos requerem 
inscrição e são tarifados.

Outro grande atrativo para os pro-
fissionais do setor será a área “Rastrea- 
mento em Ação”. Pelo segundo ano 
consecutivo, os visitantes terão a opor-
tunidade de se atualizar em sistemas 
de rastreabilidade em  quatro setores 
agro alimentares: produtos avícolas, 
carnes bovinas, leite em pó e queijos. Na 
ocasião, empresas realizarão demons-
trações sobre a aplicação da tecnologia 
em cada um dos setores mencionados.

No período do evento também será 
realizado o seminário “Carnes diferen-
ciadas e não tradicionais”, organizado 
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