Segunda-Feira, 23 de Maio de 2022 - 21:15 (Agronegocios)

Com expectativa de bons negócios, Espaço
Empresarial Internacional é aberto na 9ª Rondônia
Rural Show Internacional
A estimativa é que sejam movimentados R$ 1 bilhão em negócios
nesta edição da maior feira do agronegócio do Norte do País, que
acontece até o dia 28, no Parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná.
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A abertura oficial do Espaço Empresarial Internacional na 9ª Rondônia Rural
Show Internacional, aconteceu na tarde desta segunda-feira (23) e a expectativa
é que o local seja palco de bons negócios entre Rondônia e outros estados e
países. A estimativa é que sejam movimentados R$ 1 bilhão em negócios nesta
edição da maior feira do agronegócio do Norte do País, que acontece até o dia
28, no Parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná.
‘‘Esse é um espaço importante para o desenvolvimento de negócios, assim
como em toda a extensão da Rondônia Rural Show Internacional. É aqui que
estamos acolhendo outros países e estados interessados nos produtos
rondonienses. Sejam todos muito bem-vindos e que essa feira seja muito
proveitosa para todos. Declaro aberto o Espaço Empresarial Internacional’’,
disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha.
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A solenidade contou com a presença de autoridades internacionais, a exemplo
do representante do serviço exterior da agricultura dos Estados Unidos, Evgenia
Ustinova; e do chefe da missão da embaixada de Singapura, Desmond NG, que
relataram que estão buscando conhecer as inovações e tecnologias do agro
rondoniense.
‘‘Vim do outro lado do mundo atraído pela oportunidade de conhecer as
novidades do agronegócio de Rondônia, de quem o nosso país compra muita
carne’’, revela Desmond.

Representando os empresários presentes no espaço, o proprietário da maior
empresa de bicicletas na América Latina, Eugênio Odilon, parabenizou o
Governo de Rondônia e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
– Sedec pela organização da Rondônia Rural Show e pelo Espaço Empresarial.
‘‘Aqui vamos conseguir mostrar a força do agro e das indústrias de Rondônia.
Observamos ao andar pela feira que houve mais desenvolvimento de 2019 para
cá, isso também é resultado da boa condução do Estado’’, considera.
O valor bruto
da
Ações da RRS Internacional resultam em mais desenvolvimento agropecuária
para o Estado
de Rondônia
saltou
de
pouco mais de R$ 9 bilhões em 2019 para mais de R$ 20 bilhões, em 2022.
O Estado também se agigantou no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.
Enquanto em 2010, o IDH era de 0,690, abaixo da média do Brasil, em 2020
subiu para 0,823, o que levou Rondônia a ter uma evolução maior que a média
do Brasil. Saiu do 15º lugar no ranking nacional e subiu para a 10ª colocação. O
Estado passou a ocupar, pela primeira vez, a posição de 2º melhor IDH da
região Norte, deixando assim a 3ª colocação ocupada desde 1991.
ATRATIVOS
De acordo com o secretário da Sedec, Avenilson Trindade, participam do
Espaço Empresarial Internacional 25 empresas que comercializam e oferecem
degustação de seus produtos, oito micro empreendedores, 12 artesãos e dez
órgãos governamentais.
‘‘Temos neste local a representação de uma fatia significativa do Produto Interno
Bruto – PIB de Rondônia, e os negócios realizados aqui irão refletir
positivamente na nossa economia, gerando mais empregos e renda para a
população’’, considera Avenilson Trindade, que destacou que o Governo do
Estado, por meio da Sesdec, trabalha em políticas públicas que resultem em
mais desenvolvimentos a exemplo dos incentivos fiscais e da qualificação dos
rondonienses.

Também estiveram presentes na solenidade o titular da Secretario de Estado da
Agricultura – Seagri, Janderson Dalazem; o presidente da Agência Estadual de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril – Idaron, Júlio Cezar; o deputado estadual
Luizinho Goebel; os deputados federais Lúcio Mosquini e Mariana Carvalho.

