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Grupo Votorantim 
investe em Edealina
Governador aprova a instalação de Fábrica de cimento na cidade. A iniciativa deverá gerar mais
de 1,2 mil postos de trabalho imediatos. A empresa investirá R$ 620 milhões no negócio.

Ogovernador Marconi
Perillo (PSDB) assi-
nou na manhã de on-

tem, no Palácio das Esmeral-
das, um protocolo de inten-
ções com o Grupo Votoran-
tim, para a instalação de uma
unidade industrial de pro-
dução de cimento em Edeali-
na, a 145 km da capital. No
período da construção, o go-
verno espera que sejam gera-
dos 1,2 mil postos de traba-
lho e, após a instalação, 600
empregos diretos e indire-
tos. O grupo vai investir R$
620 milhões para a implanta-
ção da unidade.

A política de incentivo
fiscal adotada pelo governo
foi ponto decisivo para a es-
colha do grupo em fixar mais
uma fábrica no Estado. Em
discurso, Marconi destacou
que Goiás será um “eterno
devedor” da Votorantim, já
que a empresa iniciou o pro-
cesso de parceria com o Esta-
do em 1981, quando instalou
uma unidade de produção
de níquel eletrolítico, em Ni-
quelândia, e administrou até
2010 uma fábrica em Cocal-
zinho. “Estamos de portas

abertas para que novos in-
vestimentos se processem no
nosso Estado, com os pro-
gramas de incentivo fiscal”.

O tucano disse ainda que
a assinatura do protocolo re-
presentava mais um avanço
para o governo, reforçando
que Goiás é hoje exemplo na-
cional de crescimento in-
dustrial e social. “Fico ima-
ginando como será Edealina
daqui há dez anos. Haverá
um surto de prosperidade
não só em Edealina, mas em
toda a região próxima à ci-
dade. E eu quero acompa-
nhar as obras de instalação
da  nova empresa”. 

O governo se comprome-
teu a pavimentar o trecho
que ligará a fábrica à BR-060.

Além disso, Marconi solici-
tou à Secretaria de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos a
desburocratização das licen-
ças ambientais necessárias
para que a fábrica seja insta-
lada no tempo previsto.

Sobre os esforços em-
preendidos pelo governo pa-
ra atrair mais investimentos
privados para o Estado, Mar-
coni destacou obras para a re-
construção e construção da
malha viária estadual. “Em
dois anos e meio, teremos
4.400 quilômetros totalmente
reconstruídos, além da con-
clusão e da construção de no-
vas rodovias para o Estado”.

De acordo com o diretor
de finanças corporativas do
grupo Votorantim, Sidney

Catania, um projeto definiti-
vo já com o cronograma da
obra será apresentado até o
final de outubro e a fábrica
deve iniciar a produção no
segundo semestre de 2013.
Serão produzidos dois mi-
lhões de toneladas de cimen-
to por ano. A produção abas-
tecerá Goiás, o Triângulo Mi-
neiro e as regiões Norte e
Noroeste de São Paulo.

“Goiás é a peça chave do
desenvolvimento do País. O
Estado vem crescendo bas-
tante e isso foi fundamental
para que a Votorantim esco-
lhesse a região para a instala-
ção da unidade”, explicou
Sidney. Além disso, o diretor
afirmou que Edealina foi es-
colhida por possuir minas de
calcário e boa infraestrutura.

Sidney destacou ainda
que a assinatura de protocolo
foi possível graças aos progra-
mas de incentivos fiscais im-
plementados pelo governo
estadual. “Hoje, antes mesmo
de uma unidade começar a
operar, a carga tributária gira
em torno de 30% para a em-
presa. Com certeza a desone-
ração de investimento adota-
da pelo governo de Goiás foi
um atrativo para o grupo”.

Negócios & Cia
flavioresende@gmail.comFlávio Resende

O brasiliense está acostumado:
todos os anos, na Expotchê, presti-
gia e vibra com artistas consagrados
do Rio Grande do Sul. Uma das ca-
racterísticas marcantes do evento é a
busca constante por revelações mu-
sicais para as apresentações. “Este

ano, as novidades são o cantor Filipe Catto e a banda Bah!guala-
das”, anuncia o diretor da Rome Eventos, Rômulo Mendonça.Com
apenas 21 anos, Filipe Catto começou a expor seu trabalho próprio
em 2005, em um projeto literário-musical de Porto Alegre, o Sarau
Elétrico. Ainda menino, cantava em bailes e festas com o pai e, numa
de suas primeiras experiências, enfrentou uma plateia de três mil
pessoas. Já a banda Bah!gualadas se destaca pela beleza e pelo talen-
to das integrantes. São cinco mulheres (Adriana, Ariane, Mel, Naíra
e Rika) que dão à música tradicional gaúcha uma nova roupagem,
conduzindo-as com melodias dançantes, contagiantes ou mais ro-
mânticas, mas tendo sempre como base o atual sertanejo universitá-
rio.  Além deles, o público terá a oportunidade de assistir:

--  11//66 (sexta): 21h – Chimarruts - 22//66(sábado): 21h – Yamandu Costa
--  55//66  (terça): 21h – Guri de Uruguaiana - 66//66 (quarta): 21h – Nenhum de Nós
--  99//66  ((sábado): 21h – Luis Carlos Borges

SERVIÇO:
EExxppoottcchhêê  22001122
Quando: 1º a 10 de junho de 2012
Onde: Pavilhão de Exposições ExpoBrasília, no Parque da Cidade – Estacionamento 1
Quanto: R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia)
Horário: De segunda à sexta-feira, das 16h às 23h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 23h; segunda
à quarta-feira, entrada franca até às 18h.
Realização: Rome Eventos
Mais informações: www.expotche.com.br

Fibra lança Agenda Legislativa

Uma sessão solene proposta pela Mesa Diretora da Câmara
Legislativa do Distrito Federal (CLDF) marcará o início das co-
memorações dos 40 anos da Federação das Indústrias do
Distrito Federal (Fibra). A solenidade foi realizada no último
dia 23 de maio, no plenário da casa das leis brasiliense. Na
ocasião, houve o lançamentoda décima edição da Agenda Le-
gislativa da Indústria do Distrito Federal. “Anualmente nós
contamos com a participação da indústria em nosso processo
legislativo. Neste ano, propusemos a Sessão Solene para regis-
trar essa data tão importante, que são os 40 anos da Fibra,
instituição que defende com propriedade o setor econômico
da capital federal”, observou o presidente da CLDF, deputado
Patrício.“Ao longo do tempo, a Agenda se credenciou como
uma eficiente estratégia de mobilização dos empresários para
a defesa de interesse da indústria junto ao legislativo local.
Temos neste produto um grande exercício de democracia”,
avalia Antônio Rocha, presidente da Fibra. 

Setor produtivo contra a Súmula Vinculante nº 69

Representantes do setor produtivo se reuniram no último dia 15 de
maio, na sede da Fecomércio-DF, para analisar a proposta de súmula
vinculante nº 69, que está sendo elaborada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). O texto do STF prevê que qualquer isenção, incentivo,
redução de alíquota ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, conce-
dido sem aprovação do Confaz, será inconstitucional. Isso significa que
inclusive os incentivos concedidos internamente nos estados, para todos
os setores, serão proibidos. Para evitar o impacto negativo que a me-
dida pode provocar na economia brasiliense, com a inviabilização de
empresas e negócios, o setor produtivo se articula contra a proposta de
súmula vinculante.“A súmula não define quais são os incentivos. Isso
significa que todos os benefícios fiscais concedidos fora do Confaz serão
imediatamente derrubados. Quanto mais documentos a favor da im-
pugnação melhor para o setor”, ressalta o presidente da Fecomércio-DF,
Adelmir Santana. Cada entidade vai elaborar um documento contrário
a proposta. O prazo máximo para a entrega dos pareceres vai até 18 de
maio. A reunião na Fecomércio teve a presença de representantes do
GDF, da CDL, da Fibra e do Sindicato do Comércio Atacadista do DF.

A terceira edição do Hair Brasília
– maior evento da região Centro-
Oeste voltado para profissionais
da beleza – deve reunir de 1º a 3
de julho, no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, em
Brasília, cerca de 20 mil pessoas,
entre cabeleireiros, manicures,
depiladores, massoterapeutas,

entre outros. No ano passado, o evento contou com 15 mil partici-
pantes. Segundo Érika Lobo, coordenadora do evento, serão 44
workshops, oito megashows performáticos, além de feira e expo-
sição de produtos e serviços, com o que há de mais novo no
mercado. “A feira este ano cresceu quase o dobro em termos de
tamanho e esperamos surpreender o público com a programação
recheada de novidades”, afirma Érika. Mais informações sobre o
evento: www.hairbrasilia.com.br. Para participar, basta inscrever-
se pelo site e levar um quilo de alimento não perecível.

DF ganhará abatedouro oficial

Setenta e sete mil pessoas visitaram a
quinta edição da AgroBrasília, feira agro-
pecuária que movimentou o Parque Tec-
nológico Ivaldo Cenci, em maio, e que gi-
rou negócios da ordem de R$ 300 mi-
lhões. O Sindicato dos Criadores de Ovi-
nos e Caprinos do DF (Sincco) marcou presença no evento com a
promoção de dois dias de campo (que consiste na demonstração
das técnicas de criação destes animais), 80 animais em exposição
(das raças Dorper, Santa Inez, White Dorper e cruzados), além de
orientações quanto a melhor forma de temperar carnes de capri-
nos e ovinos, bem como a disponibilização de informações técni-
cas sobre melhoramento genético e padronização de carcaças. Os
criadores comemoraram, no dia de abertura do evento (15 de
maio), a afirmação do governador Agnelo Queiroz de que, até o
fim de seu mandato, será criado um abatedouro oficial do DF pa-
ra atender a demanda local de carne caprina, ovina e suína. 
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Para Perillo, a instalação da fábrica representa
mais um avanço para o Goiás, exemplo nacional 

ExpoChê chega à 20ª edição

Maior evento do Centro-Oeste voltado para profis-
sionais da Beleza acontece em julho no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães
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Cozinha planejada e sofás sob medida

Colchões Ortobom, Colchões Pelmex, Plumatex e Probel

Av. Sara Kubitschek – Quadra 58 – Lote 29 – Parque JK – Luziânia-Go -
(61)3621-1355 - Email: vilar-colchoes@hotmail.com 
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Hair Brasília promete movimentar o mercado


