Boa tarde a todos....
Ilustríssimas autoridades já mencionadas pelo protocolo:
* Excelentíssimo Senhor Jaime Verruck, Secretário de Estado, nesse
ato representando o Governador, Reinaldo Azambuja.
* Excelentíssimo Senhor Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad
* Estimado Presidente da Abras João Sanzovo Neto, que ao lado do
nosso presidente do SINDSUPER Luiz Tadeu Gaedicke, cumprimento
todos os supermercadistas aqui presentes.
* Estimado vice-presidente da ASMAD Mario Sergio Miguel, nesse ato
representando o amigo Aureo Akito Ikeda, em seu nome cumprimento
todos os parceiros fornecedores, em especial nossos expositores aqui
presentes.
* Estimado presidente da FIEMS Sergio Longen, aproveito para
cumprimentar todas as industrias parceiras presentes aqui no evento e
todos os representantes de classe.
* Estimado Sr Adilson Puertes, nesse ato representando o presidente
da FECOMERCIO sr. Edison Araújo, que em seu nome cumprimento
todos os comerciantes de Mato Grosso do Sul aqui presentes.
* E por fim, estimado presidente Marcelo Novaes, que tenho a honra de
cumprimentar em seu nome, todo o setor de panificação que felizmente
participa conosco na SUPER AMAS 2018.
Estamos reunidos mais uma vez para este grande momento de
confraternização, aprendizado e de negócios que é a SUPER AMAS.
Chegamos hoje à 28ª edição da nossa feira, um evento desenvolvido e
consolidado pelo setor Supermercadista e agora com participação
expressiva do setor de panificação.

Ao longo dos últimos 12 meses, nossa incansável diretoria e a equipe
executiva da AMAS trabalharam para que chegássemos a este
momento buscando uma SUPER AMAS ainda melhor e mais
qualificada que no ano passado.
As três últimas edições da SUPER AMAS no Centro de Convenções
Rubens Gil de Camillo foram um sucesso. Com um formato mais
compacto, fizemos congressos com palestrantes renomados
nacionalmente e a Feira de Negócios foi muito elogiada tanto pelos
visitantes e principalmente pelos expositores. Na última edição em
2017, aumentamos em 23% a quantidade de expositores e em 45% a
área de exposição, levando mais de 2000 visitantes nos dias do
evento. Não podemos deixar de mencionar que mais de 60
supermercados, representados por 270 visitantes, foram pela primeira
vez na SUPER AMAS, dado que mostra que ano a ano, novos clientes
e negócios podem ser gerados na feira.
Devido a este resultado, neste ano, retornamos à nossa tradicional
casa, o Centro de Exposições Albano Franco. Com um espaço maior e
mais apropriado para realização da nossa Feira de Negócios,
TRIPLICAMOS o tamanho da feira, para melhor atender à necessidade
dos expositores. Assim, os principais fornecedores da cadeia produtiva
de Mato Grosso do Sul, estão conosco novamente. Aumentamos em
30% a quantidade de empresas expositoras e em 20% a quantidade de
patrocinadores. Serão 3.150 m2 com 49 parceiros entre expositores e
patrocinadores. Isso nos faz acreditar que, ano a ano, temos que
promover encontros dessa natureza para continuar mantendo toda a
cadeia conectada, sejam eles varejistas, distribuidores, industrias e
prestadores de serviços.
Em paralelo a isso, inovamos na SUPER AMAS 2018, pois além da
nossa feira, acontece em paralelo o evento OLIMPÍADAS DO
CONHECIMENTO, capitaneado pelo SENAI e com a participação das
demais entidades do Sistema “S”. Assim teremos a oportunidade de
integrar alguns produtores da cadeia de abastecimentos, bem como
industrias, empresários e consumidores finais que visitarão a SUPER
AMAS. Obrigado Sergio Longen e equipe da FIEMS e SENAI pela
oportunidade de realizarmos esse evento integrado. Acreditamos que
todos ganham, visitantes, expositores, patrocinadores e todos os
demais envolvidos nos dois eventos. O sucesso desse formato pode
ser o caminho para as próximas edições.

Amigo Supermercadista peço que visite cada um de nossos
Expositores, eles estão aqui para fazer negócios e estreitar
relacionamento. Vamos valorizar quem acredita neste evento. Nossos
expositores estarão com condições diferenciadas de negócios nesses
três dias.

A AMAS defende a livre iniciativa, e a liberdade para que cada
empresa do setor decida, junto dos seus colaboradores, se deve ou
não abrir aos domingos e feriados.
Temos este respaldo Através do decreto presidencial que colocou
nosso Setor como Atividade Essencial.
Peço muita atenção aos Sindicatos regionais que nos representam,
peço que todo supermercadista participe das convenções pois, com a
aprovação da Reforma trabalhista, o Acordado prevalece sobre o
Legislado e Infelizmente estamos perdendo este status em algumas
regiões onde a Federação Patronal e a Federação Laboral fecharam
acordos que colocaram os Supermercados numa condição de
igualdade em relação ao Comercio em Geral. NÃO podemos aceitar
essa situação, temos que nos fazer presentes nestas reuniões e deixar
claro que o Setor é uma Atividade Essencial. A AMAS está disponível
com seu corpo Jurídico para prestar esta assessoria nas próximas
convenções, não deixem de nos avisar.
Hoje em Mato Grosso do Sul, temos 1917 mil empresas somando
hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias. Nosso
Setor tem aproximadamente 23 mil empregos diretos, dados referente
a Julho/2018 (fonte: Datasight), ou seja, é um Setor extremamente
formal e sempre com a preocupação em manter as vagas preenchidas.
Quero destacar uma grande conquista que tivemos este ano, que foi o
Fim do ICMS Garantido. Com a mudança, os empresários terão mais
tempo e melhorara o fluxo de caixa para pagar os impostos devidos.
Instituído em 2000, o ICMS Garantido fazia a cobrança antecipada da
tributação de mercadorias e matérias-primas adquiridas em outros
estados antes da comercialização. Secretario Jaime Obrigado por ter
entendido e contribuído com esta vitória e parabéns á todas entidades
envolvidas neste pleito. Não podemos deixar de agradecer nosso
Governador Reinaldo Azambuja que viabilizou esta conquista.
Prezado secretário Jaime, assim como orientamos nossos clientes a
exigir o cupom Fiscal de compra esperamos que o Governo do estado

atue também nos informais. Entendemos que a lei é para todos,
independente de porte ou tamanho de cada loja, todos têm que pagar
seus impostos.
Prezados amigos, como vimos há pouco na excelente apresentação do
nosso especialista em varejo, Eduardo Terra, o setor varejista não tem
mais espaço para o amadorismo, e a profissionalização é o caminho
para a rentabilidade e eficiência em todos os Processos. Nosso Setor
requer muita atenção e cuidado nas operações das Lojas.
Precisamos, portanto, do apoio destes 49 Parceiros que estarão aqui
na feira nesses três dias para juntos entendermos as exigências do
nosso consumidor e criarmos diferenciais que possam fazer o setor
seguir crescendo, de forma contínua e sustentável.
Caros amigos, para a SUPER AMAS 2018, trouxemos uma
programação bem interessante, não só voltada para os líderes, mas
também contemplando áreas operacionais das lojas.
Proporcionaremos aos nossos associados, visitas em nossos parceiros
que são referência no estado. Estaremos amanhã pela manhã no Extra
hipermercados (Rua Joaquim Murtinho) onde poderemos conhecer o
trabalho realizado pelo parceiro, referente aos dias promocionais,
Cartão Extra e o aplicativo Clube extra.
Na parte da tarde iniciaremos o congresso aberto a todos os
interessados, abordando os principais temas sugeridos pelos
associados.
1 Reforma trabalhista;
2 Programa de rastreabilidade de alimentos – RAMA desenvolvida pela
Abras;
3 Energia fotovoltaica.
E para fechar a programação de quarta-feira, teremos nosso tradicional
evento da comissão feminina da AMAS, direcionado a todas as
mulheres, com o tema “O sucesso usa salto”.

Na quinta-feira, será a vez de visitarmos nosso parceiro Solar Energy,
que tem um condomínio de placas fotovoltaicas, nominado “Cidade
Solar” que gera energia solar nesse local e abastece os
empreendimentos fora do mesmo.

E na parte da tarde, fecharemos o congresso com os temas:
Lucro através de tecnologia e indicadores na Prevenção de Perdas
com nosso Palestrante Gilberto Quintanilha Junior;
A Modernização do Açougue com o Especialista Arildo Flores;
Tendências para Panificação com a palestrante Carolina Câmara.
Além do congresso, dentro da feira teremos um espaço exclusivo para
a panificação onde serão realizadas palestras-show, com os temas:
Panificação, Confeitaria e Salgados.
Falando um pouco da nossa AMAS, nosso departamento de
capacitação segue promovendo cursos em Campo Grande e no
Interior. Esse ano, realizamos em parceria com o Sebrae, os cursos de
Cartazista, onde foram atendidos os municípios de Campo Grande,
Dourados e Três Lagoas. Iniciamos também, em parceria com
SINDSUPER, SENAC e SEBRAE, um programa inédito de capacitação
continuada, o SUPER PARCEIROS. Dividido em 6 módulos, serão
realizados encontros semanais onde começamos por Campo Grande.
Após a validação desse piloto, pretendemos levar essa capacitação
para o interior do estado.
Assim, aproveito para informa-los que logo após da abertura,
celebraremos a assinatura do convenio no estande do SENAC, onde
aproveito para convidá-los a visitarem e conhecerem o SUPER
PARCEIROS. Acreditamos muito nesse novo formato de capacitação e
seguimos buscando formas de melhorar cada dia mais a operação de
nossos associados.
Finalizando, agradeço à nossa empenhada Diretoria da AMAS, que
juntamente com nossa equipe executiva, conseguiu novamente trazer
os principais fornecedores do estado para nossa feira. Agradeço a
você, supermercadista, por estar aqui hoje com sua equipe,
prestigiando nosso evento. Aos nossos patrocinadores e expositores
que, sem vocês, esse evento não aconteceria; e a todos que direta ou
indiretamente participaram da construção e do planejamento deste
grande palco de conexão, qualificação e bons negócios, que é SUPER
AMAS 2018.

Obrigado e bons negócios a todos!

