
A programação estabeleci-
da prevê a constituição de 
grupos de trabalho, formados 
por lideranças do setor, para 
discutir as cadeias que serão 
estudadas ao longo deste ano: 
sucroenergético (açúcar e eta-
nol), laticínios, grãos (milho e 
soja) e carnes (bovina, suína, 

A Kimi do Brasil, indús-
tria italiana de reciclagem 
de eletroeletrônicos, deverá 
iniciar a operação de sua 
unidade em Aparecida de 
Goiânia até o fim deste ano, 
prevê Rossano Bonanno, dire-
tor da empresa. O projeto de 
implantação da planta está 
em fase de aprovação pelos 
órgãos municipais e estaduais, 

Amanhã, a partir das 8h30, 
na Casa da Indústria, a Fieg, 
por meio de seu Conselho 
Temático de Agronegócios, 
lança o projeto Construindo 
Juntos o Futuro do 
Agronegócio em Goiás, dan-
do continuidade às ações do 
Mapa Estratégico da Indústria 
Goiana – Goiás 2020, elabora-
do pela Fieg no ano passado. 
A iniciativa tem parceria com 
o Fórum Empresarial Goiano, 
governo de Goiás, governo 
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aves e couro). Em 2012, o 
projeto será concluído com o 
estudo das cadeias de grãos 
e fibras (arroz, feijão, sorgo, 
trigo, girassol e café), alimen-
tos e bebidas, algodão, flo-
restas plantadas (eucalipto e 
seringueiras), fertilizantes e 
máquinas agrícolas.

envolvendo um investimento 
inicial de 2 milhões de euros 
(R$ 4,540 milhões) e gerando 
mais de 200 vagas diretas e 
indiretas. As negociações para 
instalação da Kimi no Estado 
foram iniciadas há dois anos, 
com o Centro Internacional de 
Negócios da Fieg e o Conselho 
Temático de Comércio Exterior 
da Fieg à frente.

federal e principais univer-
sidades do Estado. Os presi-
dentes da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, e do Conselho 
Temático de Agronegócios da 
entidade, Igor Montenegro, 
farão a abertura do evento. 
Depois da assinatura dos ter-
mos de cooperação entre os 
vários setores envolvidos, será 
realizada a palestra Cenários e 
Perspectivas do Agronegócio, 
com José Carlos Hausknecht, 
sócio da MB Agro Consultoria.

. Hoje – Lançado em maio 
pela Fieg, o Núcleo de Inovação 
de Goiás (NIG) deflagra suas 
atividades com a realização 
do Seminário Caminhos para 
a Inovação, a partir das 14 
horas, na Casa da Indústria.  

. 6 de junho – Na Casa da 
Indústria, às 14 horas, o se-
cretário de Infraestrutura do 
Estado de Goiás, Wilder Pedro 
de Morais, apresenta os princi-
pais investimentos e obras do 
governo estadual.
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