
Governo promove o Minas Gerais Day na
Colômbia
Seg 13 novembro

O governador Fernando Pimentel está participando, a partir de desta segunda-feira (13/11), de
missão governamental e empresarial promovida pelo Governo de Minas Gerais na Colômbia, com o
objetivo de ampliar parcerias entre instituições e empresas mineiras e colombianas.  Durante a
viagem, será promovido o Minas Gerais Day, nas cidades de Medellín e Bogotá, para promoção
dos produtos e serviços mineiros naquele mercado consumidor.

Participam da missão, organizada pela Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior
de Minas Gerais (Indi) e que se estenderá até quinta-feira (16/11), representantes de diversos
setores da economia, entre eles, dos segmentos de alimentos e bebidas, energia, vestuário e
tecnologia.

Além de estreitar as relações institucionais entre o Minas Gerais e a Colômbia, o foco da missão é
buscar alternativas para diversificar a economia mineira e desenvolver parcerias estratégicas. Para
isso, serão promovidos encontros de negócios e eventos de networking com empresas e
instituições colombianas.

A Colômbia tem se tornado um importante parceiro comercial do Estado, sendo que Minas Gerais é
hoje o quinto maior estado brasileiro exportador para a Colômbia. No ano passado, as exportações
mineiras atingiram US$ 138,96 milhões. A pauta exportadora é composta principalmente por
produtos semimanufaturados de ferro, barras de ferro e de aço, que juntos somam 40% das vendas
do Estado para o país sul-americano.

“Nossa preocupação é ampliar os mercados para as empresas e os produtos produzidos em Minas
Gerais, além de mostrar as potencialidades em diversos setores, especialmente, no turismo, na
culinária, no artesanato. Assim, estaremos gerando emprego e renda e melhorando a qualidade de
vida de todos os mineiros e mineiras”, afirmou o governador.

Durante o encontro, os colombianos poderão conhecer um pouco mais sobre a cultura e
gastronomia de Minas Gerais. Chefs mineiros participarão de eventos de relacionamento, alinhados
ao Programa +Gastronomia, que comporta o espaço Mineiraria – Casa da Gastronomia, que será
apresentada pelos chefs Jaime Solares e Pedro Pérez.

Em agosto passado, a Agência de Cooperação e Investimentos de Medellín (ACI) promoveu em
Belo Horizonte o Seminário de negócios e expansão internacional na Colômbia. Na oportunidade,
foram apresentados a investidores e empresas mineiras o potencial e oportunidades de negócios
naquele país.
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