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Participação efetiva dos convidados será a 
grande novidade do Confrebras 2011
A edição de 2011 do Confrebras – 
Congresso Brasileiro de Bebidas está 
com uma novidade: os participantes são 
convidados a discutir e decidir assuntos 
importantes do setor por meio de moções 
organizadas após as discussões.

O objetivo das deliberações é que os 
fabricantes, fornecedores e estudiosos 
do setor reconheçam as necessidades e 
definam os novos rumos para o mercado 
de bebidas brasileiro. Em votação aberta, 
as decisões darão encaminhamento para 
as ações relacionadas ao setor.

De acordo com o presidente da 
Afrebras – Associação dos Fabricantes 
de Refrigerantes do Brasil, Fernando 
Rodrigues de Bairros, a oportunidade 
é única para a tomada de decisões 
sobre diversos assuntos relacionados 
à fabricação de bebidas frias. “Nesse 
Congresso temos a chance de 
discutirmos temas de interesse de toda a 
população e tomar decisões que podem 

dar novos rumos para o setor. Assuntos 
como o compartilhamento das garrafas 
de vidro retornáveis serão abertos para 
a discussão e todos os participantes 
poderão votar a favor ou contra o pleito”, 
explica.

Assuntos de grande importância serão 
abertos e discutidos entre todos os 
participantes. Além do compartilhamento 
de garrafas entre os fabricantes de 
bebidas, temas como a concorrência de 
mercado e a tributação serão colocados 
em votação. “Este congresso possibilita 
a percepção de toda a sociedade 
sobre um ramo da economia brasileira 
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que possui sérias dificuldades. Além 
das palestras e fóruns, as moções são 
importantes para identificarmos qual é 
o setor que queremos”, avalia Bairros. E 
complementa: “Partindo dessas decisões 
setoriais, poderemos guiar nossas ações 
e mostrar aos órgãos competentes que 
atitudes tomar para resolver os problemas 
que dificultam a sobrevivência dos 
pequenos empresários do setor”.

O Congresso Brasileiro de Bebidas é 
um evento bienal que se realiza desde 
2005. A grande circulação de negócios 
entre fornecedores e empresários do 
setor torna o evento um sucesso. Além 
disso, as palestras e fóruns são gratuitos. 
Este ano, as deliberações serão o foco 
do 2º Congresso Brasileiro de Bebidas, 
que será realizado entre os dias 08 e 10 
de novembro, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília-DF.

Outras informações no site: www.
confrebras.org.br.

Instituto Kautsky lança blog
Com o objetivo de informar, educar e 
promover a conscientização, o Instituto 
Kautsky, do Grupo Coroa, criou um 
blog. No link http://institutokautsky.
blogspot.com, você encontra dicas de 
sustentabilidade, artesanato, reciclagem e 

informações sobre os tipos de lixo e seus 
efeitos no meio ambiente. O internauta 
também poderá acessar links externos, 
como o canal de vídeos do Instituto 
Kautsky no YouTube, ver fotos no Flickr e 
interagir com o Instituto no Twitter.
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Guaraná Antarctica atrai
5 mil à Avenida Paulista

Em ação no horário de almoço da última sexta (02/09), das 11 às 14h, no início da 
Avenida Paulista (Casa das Rosas), o Guaraná Antarctica movimentou cerca de 5 mil 
pessoas na Avenida Paulista na #marchadapipoca.

Foram distribuídos mais de 1 milhão e 750 mil mililitros de Guaraná Antarctica e 2,5 
milhões de centímetros cúbicos de pipoca em comemoração à conquista de um milhão 
de fãs na Fanpage da marca no Facebook.

Guaraná Antarctica é a primeira marca do Brasil a reunir mais de um milhão de fãs no 
Facebook. No início do ano, o Social Bakers elegeu o refrigerante líder absoluto no 
segmento guaraná como uma das marcas com o maior nível de engajamento de fãs no 
Facebook.

DIÁRIO DO GRANDE 
ABC: REFRIGERANTE 
COM SUCO OU 
GUARANÁ TEM IPI 
REDUZIDO

Notícia do jornal Diário do Grande ABC: 
A Receita Federal publicou a Instrução 
Normativa 1.185, que estabelece uma 
redução de 50% do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para os fabricantes de 
refrigerante, refresco e extrato concentrado 
para elaboração de refrigerante que 
contenham suco de frutas ou extrato de 
sementes de guaraná em sua composição.
O coordenador de Tributo sobre a Produção 
de Comércio Exterior da Receita, João 
Hamilton Rech, informou que o benefício 
já existia, mas o Decreto 7.212, de 15 de 
junho de 2010, regulamentando a cobrança 
de IPI, gerou dúvidas sobre a continuidade 
da redução do imposto. A Instrução 
Normativa foi publicada para uniformizar 
o entendimento sobre a renúncia fiscal, 
explicou Rech. A norma prevê uma 
simplificação na entrega dos pedidos pelos 
fabricantes. Antes, a solicitação passava 
pela Receita Federal que se encarregava 
de encaminhar o pleito para o Ministério da 
Agricultura, responsável pela comprovação 
do uso do suco de frutas ou extrato de 
semente de guaraná na fabricação do 
refrigerante.

Oportunidade: Refrix busca 
representantes comerciais

REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS 
LTDA. busca profissionais para atuar 
como representante comercial autônomo 
(PJ) nas seguintes regiões: Sorocaba, 
Alumínio, Piedade, São Roque, Ibiúna, 

Vale do Ribeira, Itapetininga, Salto, Itu, 
Jundiaí, Atibaia, Bragança Paulista, São 
Paulo (Zona Sul, Norte, Oeste e Centro). 
É necessário conhecer o setor de 
bebidas, principalmente o canal varejo, 
ter empresa de representação comercial, 
veículo e não atuar com produtos 
similares.

Interessados enviar currículo para o 
e-mail: rh@refrigerantesxereta.com.br.






