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Destaque

No CIEMG, presidente eleito da FIEMG convida para o trabalho participativo

Momento exige estratégia para mostrar à sociedade a importância da indústria

“A indústria é o pri-
meiro setor a sofrer 
o impacto de todos 
os problemas vividos 
pela sociedade, da 
qual faz parte, e é pre-
ciso assumir o papel 
de defensores de suas 
demandas”, anunciou 
o presidente eleito da 
FIEMG, Flávio Ros-
coe, em reunião com diretores, associados e empre-
sários convidados, na segunda-feira, 07 de maio, no 
auditório do CIEMG.

A partir de sua importância no cenário nacional, é 
imprescindível estabelecer novas estratégias para se 
comunicar com a sociedade e para uma nova maneira 
de comunicação e de abordagem também com órgãos 
públicos, além do legislativo federal e estadual.

Essas são algumas das propostas anunciadas pelo 
presidente que tomará posse no próximo dia 24 de 
maio. Segundo a norma da entidade, no próximo dia 
28, será eleita também a nova diretoria do CIEMG 
e, entre os eleitos, “de acordo com prerrogativa ins-
titucional, escolherei o presidente”, explicou Roscoe, 
sobre o processo.

“Foram anos de muito trabalho e dedicação e estare-
mos sempre juntos nessa missão de fortalecer o setor”, 
disse o presidente do CIEMG, José Agostinho da Sil-
veira Neto, ao abrir a reunião de trabalho. Na ocasião, 

agradeceu a dedicação 
de todos envolvidos 
nesse trabalho e des-
tacou a oportunidade 
e importância desse 
encontro de novas li-
deranças. “Consegui-
mos ampliar nossa 
participação em todo 
o estado, contribuin-
do para que todos, e 

especialmente os pequenos e médios empresários, se 
mantenham atualizados sobre o sistema de produção, 
para que administrem suas empresas para que cres-
çam cada vez mais para gerar mais empregos e renda”, 
disse José Agostinho.

“O presidente dessa Casa da Indústria sempre buscou 
o melhor para o nosso setor e queremos continuar 
contando com toda a sua experiência e capacidade de 
trabalho”, anunciou, na ocasião, o presidente eleito do 
Sistema FIEMG. 

A importância do consenso, de valorização da união, 
de alinhamento das ideias e princípios com a socieda-
de, pelos quais a chapa foi escolhida, foi um dos desta-
ques do vice-presidente eleito da FIEMG, Teodomiro 
Diniz Camargos. “Contamos com a participação de 
todos e, principalmente, no engajamento, na hora de 
mudanças, alinhadas às estratégias que serão dese-
nhadas de forma consensual”, disse.  

“O chamado aqui é para o trabalho participativo, para 
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conseguir grandes mudanças, mas sozinho não conse-
guirei fazer nada”, disse Flávio Roscoe, ao apresentar 
seu plano de ação. “Foi omissão nossa, deixar chegar 
a esse nível as dificuldades impostas ao empresário”, 
admitiu. “Estão aí o Bloco K e o eSocial e a grande 
questão é: vai melhorar para as empresas?”. Esse foi 
apenas um exemplo, entre os muitos problemas por 
ele citados, entre as conhecidas questões tributárias, 
custos da produção, prazos e exigências ambientais 
vividas pelo setor.  

DEMANDAS DA SOCIEDADE
A indústria é o primeiro setor a sofrer o impacto de 
todos os problemas vividos pela sociedade, “da qual 
somos parte e devemos assumir esse papel de defen-
sores de suas demandas” ressaltou o presidente eleito, 
ao citar, entre outras grandes questões, a insegurança 
pública e a precariedade da infraestrutura instalada.  
“A sociedade precisa saber a dimensão do impacto da 
atividade na vida de cada um. Questões que afligem a 
sociedade, como, por exemplo, o exagerado tamanho 
do Estado arrecadador, que precisa ser reduzido, têm 
que ser entendidas por todos”, avaliou.

Sobre essa proposta, Roscoe citou um exemplo clássi-
co vivido pelas indústrias: são anos para se conseguir 
uma licença ambiental, o que leva à demora na oferta 
de vagas de trabalho e na geração de renda, entre ou-

tros tantos prejuízos para a sociedade. “São mudanças 
que podem ser implementadas, ao atuar ao mesmo 
tempo com a sociedade”, afirmou.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Cássio Braga, diretor do CIEMG, reforçou a impor-
tância de mobilizar a sociedade e mostrar a força dos 
industriais. Para Martha Lassance, vice-diretora do 
CIEMG, deve-se valorizar o que foi conquistado até 
agora e não deixar para outras gerações a responsabi-
lidade de resgatar o que foi perdido.

De acordo com o presidente eleito, o CIEMG, impor-
tante braço institucional do Sistema FIEMG terá uma 
visão de longo prazo, de estratégia mais aguerrida, 
como porta-voz das mudanças. Ele identificou como 
um desafio para todos e para a FIEMG, “a identifica-
ção e preparação de novas lideranças”. Segundo o in-
dustrial, “Como líderes que somos, é nossa responsa-
bilidade abrir espaço para os novos”, disse.

Flávio Roscoe considera que a construção de um novo 
ambiente de negócios depende de continuidade na 
formação da juventude para liderar. É muito impor-
tante que a nova geração de industriais participem 
desse projeto, ressaltou. E deixou o convite: “tragam 
seus filhos”.

Fonte: CIEMG

Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 11/05/18
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A área econô-
mica do go-
verno analisa 
a possibilidade 
de redução da 
taxa de juros do 
crédito agrícola 
para o próximo 
Plano Agrícola e 

Pecuário (PAP) 2018/2019, que terá início no dia 1º 
de julho deste ano.  “Estamos tentando chegar a um 
denominador comum, que seja bom para o produtor 
rural e que não comprometa o orçamento fiscal”, res-
saltou o secretário de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Wilson Vaz de Araújo, na tarde desta terça-feira (8), 
após participar de audiência do ministro Blairo Maggi 
com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e 
representantes do Ministério da Fazenda e do Tesou-

ro Nacional. Quanto aos recursos a serem destinados 
para financiar a agricultura da próxima safra, o secre-
tário disse que “tem que haver um equilíbrio entre o 
volume de recursos disponíveis e a taxa de juros”. Ele 
explica que, de um lado, houve queda da taxa Selic 
(taxa de referência básica de juros da economia) e da 
inflação. Mas disse que há outras variáveis como a 
fonte de recursos e o impacto no orçamento federal. 
Vaz de Araújo explicou que, para chegar a um valor 
do plano rural, “o governo pondera a execução do ano 
anterior, a disponibilidade das fontes e a disponibili-
dade orçamentário para fazer a subvenção à taxa de 
juros”.

De acordo com o secretário, a expectativa é que o 
desembolso do crédito rural na safra ainda em vigor 
(2017/2018) fique entre R$ 145 bilhões e R$ 150 bi-
lhões, do montante total destinado que foi de R$ 188,3 
bilhões.

Fonte: Ministério da Agricultura

Governo estuda reduzir taxa de juros para financiar a próxima safra

SUÍNOS
R$3,30 É O VALOR DETERMINADO PELA BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS 

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (03) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado, valor este estabelecido entre os negociadores regionais. Segundo dados do 
Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma: 79% a R$ 3,00, 1% a R$ 3,05, 4% a 
R$ 3,10,  5% a R$ 3,20 e 11% a R$ 3,30.

Fonte: ASEMG - Acesso: 11/05/18

BOI GORDO

Fonte: CEPEA - Acesso em 11/05/18
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Evento começa no dia 22 de maio, na Gameleira, 
com novidades na programação e entrada gratuita

BELO HORIZONTE– O Governo de Minas Gerais, 
por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), realiza, no período de 22 a 
27 de maio, a 58ª Exposição Estadual Agropecuária, 
no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Ho-
rizonte. Tradicional no calendário agropecuário do 
estado e com entrada gratuita, o evento é realizado 
em parceria com a Faemg e as instituições vinculadas 
ao sistema operacional da agricultura – Emater-MG, 
Epamig e o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), órgão responsável pela gerência do Parque da 
Gameleira e pela operacionalização da exposição.

Ao longo de quase 60 edições, a exposição tem cum-
prido sua função de dar visibilidade a importantes se-
tores do agronegócio mineiro, viabilizando negócios e 
promovendo oportunidades de reciclagem de conhe-
cimentos.

“Essa é uma oportunidade para que todos conheçam 
a força e a diversidade da produção agropecuária no 
estado. No ano passado, o PIB do setor no estado al-
cançou R$192,4 bilhões”, afirma o Secretário interino 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Amarildo 
Kalil. Toda a programação da exposição está disponí-
vel no site:
www.exposicaoagropecuariamg.com.br

Para o diretor-geral do IMA Marcí-
lio de Sousa Magalhães a exposição 
tem confirmado a cada ano seu viés 
de valorização do agronegócio, ao 
reunir criadores e pecuaristas inclu-
sive de outros estados, propiciando 

vendas de animais e intercâmbio de informações que 
agregam valor ao setor. “É importante frisar, no en-
tanto, que a importância da exposição não se restringe 
ao seu perfil de evento de negócios, pois a feira tem 
demonstrado a cada edição sua importância também 
como opção de lazer para a população, que pode co-
nhecer um pouco da vida no campo”.

Marcílio Magalhães lembra que o Parque da Gamelei-
ra comemora em junho 80 anos da sua criação, e que o 
mesmo tem recebido a atenção do governo de Minas, 
a exemplo da revitalização da sua infraestrutura rea-
lizada no ano passado e que somou investimentos de 
aproximadamente R$ 4,4 milhões.

Programação diversificada

A Exposição Estadual Agropecuária trará bovinos, 
equídeos, caprinos e ovinos que participarão dos jul-
gamentos que irão premiar os exemplares que mais se 
aproximam do padrão ideal de cada raça. Serão reali-
zados também três leilões.

A feira trará novamente nesta edição as atrações que 
foram sucesso de público no ano passado como os es-
paços temáticos. Uma das novidades desta edição é 
o Galpão de Processamento, onde o público poderá 
acompanhar algumas etapas do processo de fabrica-
ção do algodão, da cachaça e de produtos derivados 
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da apicultura. O objetivo é aproximar cada vez 
mais o público urbano não apenas do produto 
final, mas dos processos de produção, divulgan-
do tecnologias e ampliando o conhecimento.

Produtos certificados da agroindústria de pe-
queno porte como cachaças, queijos, mel, em-
butidos, hortaliças e frutas orgânicas, dentre 
outros, serão comercializados no galpão da 
agroindústria. No espaço, também vai funcio-
nar uma cozinha gastronômica com o preparo 
e degustação de pratos, utilizando os produtos 
em exposição no galpão.

No galpão da floricultura será realizada a Exposição 
de Flores, Folhagens e Paisagismo, além de cursos 
com informações básicas para quem deseja se iniciar 
no cultivo de minijardins de suculentas e terrário. A 
piscicultura traz a exposição de peixes ornamentais, 
a 3ª edição do Concurso Nacional de Guppys e Bettas 
de linhagem, diversos cursos, além da mostra do seg-
mento de peixes de corte.

Para os fãs do segmento Pet (animais de estimação e 
companhia), haverá exposição de animais e feira de 
adoção de cachorros no galpão do meio ambiente. No 
espaço, várias atividades vão mostrar o que é possível 
fazer a partir do material reciclado; além de orienta-
ções sobre como montar uma horta doméstica e ex-
posição de mudas. A exposição traz, ainda, atrações 
consagradas no gosto dos visitantes como a minifa-
zenda, espaço lúdico e de interação, onde o público, 
especialmente o infantil, pode interagir com os pe-
quenos animais.

Na avaliação do Presidente da Faemg, Roberto Si-
mões, além de gerar negócios, outro importante ob-
jetivo é apresentar a realidade rural ao público urba-
no, e oferecer às famílias da capital a oportunidade 

de ter contato com animais e conhecer a origem dos 
alimentos que consome. “Durante uma semana, Belo 
Horizonte será a grande vitrine do que é produzido 
no campo, com avançada tecnologia, melhoramento 
genético e muita dedicação do produtor rural. A 58ª 
Exposição Estadual Agropecuária reafirmará o suces-
so que a consolida como um importante evento do 
setor”, afirma. Os organizadores estimam receber no 
parque mais de 65 mil pessoas, número que foi regis-
trado na edição de 2017, com a presença de pecuaris-
tas, produtores rurais, profissionais do agronegócio, 
estudantes de áreas afins ao setor e público em geral.

Serviço:

58ª Exposição Estadual Agropecuária

Entrada Gratuita
Data: 22 a 27 de Maio

Local: Parque de Exposição da Gameleira – Av. 
Amazonas, 6020 – BH

Horário: 8h às 21 horas

Informações:
www.exposicaoagropecuariamg.com.br

Fonte: IMA
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Parceria

Eventos

Desconto para associados Sinduscarne!

https://goo.gl/JSj58A


