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Kraft Heinz investe R$ 480 milhoes em Goiás

Jovem Aprendiz – Terça-feira 
(6), será realizada a formatura 
da primeira turma de aprendi-
zagem industrial na ocupação 
de Assistente Administrativo, 
no âmbito do Programa Jovem 
Aprendiz Senai-IEL, atenden-
do ao grupo Flamboyant.

Colombiamoda – Empresas 
goianas têm até 12 de junho 
para inscrever-se à missão 
empresarial Colombiamoda, 
entre 22 e 29 de julho, em 
Medellín. Trata-se da princi-
pal feira voltada às indústrias 
dos setores têxtil e vestuário 
no País e na América Latina. 
Informações pelo telefone 
(62) 3501-0044.

Exportação – De olho no 
mercado externo, a Fieg ofe-
rece, em parceria com a CNI 
e o Sebrae Nacional, o curso 
Desenvolvimento de Coleção 
e Adequação de Modelagem 
Internacional, dia 13 de junho, 
na Casa da Indústria. Inscrições 
até segunda-feira (5). Mais in-
formações pelo telefone (62) 
3501-0044.

No primeiro 
empreendimento mundial 
desde a fusão das duas 
companhias, em 2015, 
a gigante de alimentos e 
bebidas Kraft Heinz – 5ª 
maior do mundo no ramo – 
assinou terça-feira protocolo 

de intenções com o governo 
de Goiás para a construção 
de uma nova fábrica em 
Nerópolis e expansão da 
atual planta no município 
da Região Metropolitana 
de Goiânia. Ao todo, o 
investimento é estimado 

em R$ 480 milhões, com 
previsão de geração de 500 
empregos e outros 600 
postos de trabalho durante a 
construção. Entre ketchup, 
maionese e mostarda, a 
produção deverá ser de 15 
mil toneladas, elevando em 
50% a capacidade atual da 
companhia. O presidente da 
Fieg, Pedro Alves de Oliveira, 
participou do evento, no 
Palácio Pedro Ludovico, 
com presença do governador 
Marconi Perillo e dos 
presidentes da Kraft Heinz 
Brasil, Pedro Drevon, e da 
América Latina, Francisco de 
Sá Neto (na foto, anunciando 
os planos da companhia).
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