10ª Conferência Bioma Pampa
discute captação de investimos
para Fronteira Oeste

A 10ª Conferência Internacional do Bioma
Pampa aconteceu nesta quarta-feira (14) na
Câmara de Vereadores de São Gabriel. A
abertura do evento foi realizada com a
participação do presidente em exercício da
Força Sindical-RS, Marcelo Furtado,
presidente licenciado da Central e vereador
em Porto Alegre, Clàudio Janta, presidente
da Força Verde-RS, Lélio Falcão,
representante do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), Evaldo
Silva Junior, representante do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Wagner Lateri, além de lideranças
políticas do município e região. Foram
abordados temas sobre captação de
investimentos, e recursos nos projetos
oferecidos pelo MDA, comissão tripartite
paritária permanente, emprego e renda.
Sobre captação de investimentos, o
painelista Evaldo Silva Junior, do MAPA,
afirmou que há disponibilidade de recursos
financeiros externo, porém falta projetos e
planos de negócios para apresentar aos
investidores."Por isso estamos fazendo um
regionalizado levantando necessidades para
formalizar e levar para aos investidores no
exterior. Após isso, havendo interesse,
conseguimos traze-los para a região em
uma visita a essas oportunidades de
investimento", afirma Silva.Sobre a
captação de recursos nos projetos
oferecidos pelo MDA foi convidado o
coordenador geral da Coordenação de
Infraestrutura e Serviços da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial (SDT/Sead),
Wagner Lateri, que explicou as ações de
operação do Proinf e os métodos para
conseguir financiamento. Segundo Letari, o
Proinf é um programa que viabiliza a
estruturação e/ou qualificação de serviços
públicos locais, territoriais estaduais para
produção, armazenamento, transporte,

comercialização.“Não basta somente
entregar a política, é preciso acompanhar o
impacto na vida dos agricultores, se está
ajudando na renda, se está evoluindo e o
que precisa agregar”, destacou o painelista.
Emprego e renda foi a temática abordada
pelo presidente da Força Verde-RS e
presidente da Comissão Tripartite Paritária
Permanente, Lélio Falcão, que apresentou
dados da Pesquisa de Emprego e
Desemprego, seus aspectos estruturais e
conjunturais.Logo após Falcão foi realizada
a leitura e a aprovação da 10ª Carta de São
Gabriel. O documento apresenta 13 itens
contemplando os resultados das edições
anteriores e diversos debates dos temas
que preocupam a região, destacando a
questão da silvicultura, fruticultura, energia
eólica e o êxodo de trabalhadores.Confira o
documento AQUI.

Mais notícias do período Dezembro de 2016

* Superar a crise e o desemprego foi desafio do ano para metalúrgicos de
Gravataí
* Sindec vai fiscalizar o comércio de Porto Alegre no último dia do ano
* Salário mínimo será de R$ 937 a partir de janeiro
* Prazo para o trabalhador sacar o abono salarial de 2014 nos bancos termina
hoje
* Empresas poderão reduzir salário e jornada de trabalho por até 2 anos
* Para analistas, desemprego se mantém em 11,8%
* Vendas em shoppings no Natal caíram 3%, diz associação
* Verão altera horário do transporte público em Porto Alegre
* Fiscalização de Natal garante descanso dos comerciários
* Direitos garantidos e trabalho fortalecido
* Governo apresenta reforma trabalhista como projeto de lei
* Temer anuncia saque de contas inativas do FGTS
* Entidades sindicais pedem que STF suspenda tramitação de reforma da

Previdência
* Calamidade no final de ano dos trabalhadores
* Centrais emitem nota de repúdio a proposta do governo de jornada móvel de
trabalho
* Senalba/RS celebra 50 anos de história
* Clàudio Janta é diplomado para novo mandato de vereador de Porto Alegre
* Mais brasileiros usam o 13º salário para pagar contas
* Nota sobre o pacote de medidas econômicas
* STIMMME encerra 2016 com sucesso da Festa Metalúrgica
* Governo faz acordo e comissão da Previdência fica para 2017
* 10ª Edição do Bioma Pampa ocorre em São Gabriel
* Fetracos encerra Ciclo de Debates com o tema “A Falácia do rombo da
Previdência”
* Ciclo de Debates: abertura reforça a importância do fortalecimento do
movimento sindical
* Propostas que interessam a quem?

Notícias

