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Em visita a empresas, Zema destaca trabalho
para atração de investimentos e geração de
empregos
Qui 26 novembro

Com foco na retomada econômica e geração de empregos em Minas Gerais, o Giro pelo Estado
desta semana foi em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (26/11), Romeu Zema visitou três
importantes empresas mineiras que estão expandindo a produção, investimentos e criando novos
postos de trabalho.

Zema visitou a Luiza Barcelos, fábrica de calçados e bolsas femininas referência no país, a Faleiro,
indústria de salgados prontos que atende todo o Brasil, e a Suggar, que está investindo R$ 40
milhões na ampliação de sua planta, com previsão de geração de mais 250 empregos até março do
ano que vem.

"São exemplos de empresas familiares com gestão eficiente e que estão crescendo apesar de
todas as adversidades que estamos enfrentando. Fico muito satisfeito como governador em ver
empreendedores acreditando no estado. Minas Gerais precisa de empregos e faço questão de vir
escutar os empresários para saber o que é necessário para que mais investimentos e empregos
sejam gerados", afirmou o governador.

Carteira assinada

Em outubro, Minas Gerais registrou saldo positivo na criação de vagas formais pelo quinto mês
consecutivo, sendo o segundo estado no ranking de geração de empregos no país. Segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, Minas
gerou 42.124 postos de trabalho com carteira. Somente neste ano, Minas Gerais também já atraiu
R$ 22,5 bilhões em investimentos.

Desenvolvimento

A mineira Suggar iniciou suas
atividades em 1978,
produzindo exclusivamente
depuradores de ar.
Atualmente, conta com mais
de 150 produtos, como fogões,
depuradores, máquinas de
lavar, cooktops, secadoras de
roupas, entre outros. O grupo

possui ainda transportadoras e redes de loja. Os produtos são exportados para todo o mundo.

A fábrica em Belo Horizonte está recebendo R$ 40 milhões em investimentos para ampliar a
produção, que terá capacidade de fabricar cerca de 40 mil fogões por mês.



 Fábio Marchetto

“Depois de meses com o comércio fechado, estamos batendo recordes de produção e venda.
Estamos com mais de 800 funcionários e vamos contratar outros 250 até março do ano que vem.
Neste momento, mesmo com toda a crise, estamos investindo. É com muita alegria que a gente
está contribuindo com alguma parcela na economia do país”, afirmou Leandro Costa, presidente da
Suggar.

Potencialidades

A Luiza Barcelos, fábrica de calçados e bolsas femininas, é uma das cinco empresas mais
importantes do país no setor. O empreendimento está executando seu plano de expansão para
diversas regiões do país por meio da abertura de franquias. A previsão, para 2021, é de ampliar
13% o número de empregos e 40% em investimentos.

“Estamos otimistas com esta nova gestão e forma de trabalho, onde o governador está conhecendo
os polos industriais. A moda em Minas tem uma grande oportunidade de crescimento”, afirmou
Luiza Barcelos, proprietária da empresa.

Tradição

O governador também visitou a Faleiro,
outra importante empresa para a
economia do estado. O empreendimento
foi o primeiro buffet da capital mineira,
com o início das atividades em 1952. Já
em 1996, expandiu e inaugurou a
indústria Faleiro, de salgados prontos
para lanchonetes e empresas. Em 2015,
desativou o buffet para investir no
segmento industrial, sobretudo na
produção de refeições.

O diretor proprietário, Antônio Faleiro Neto, destacou a melhora do ambiente econômico de Minas.
“Depois que o Zema assumiu o governo, Minas passou a ter um ambiente mais favorável para os
negócios. Percebemos isso no dia a dia da empresa”, afirmou.

Entre 2018 e 2020, a Faleiro investiu R$ 4 milhões na compra de equipamentos e expansão da
produção. Atualmente, produz 150 mil salgados/dia. Vende para todo o Brasil, abastecendo com
salgados e pratos prontos redes como BR Mania, Carrefour e Pão de Açúcar, entre os cerca de 4
mil clientes ativos.


