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ao governo goiano
projeto de
investimento em
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O vice-governador José Eliton esteve reunido
neste final de semana com o embaixador da
Nova Zelândia no Brasil, Jefrey McAlister e
empresários neozelandeses do setor lácteo.
Em pauta os investimentos na área de
tecnologia, produção de leite, melhoria
genética do gado e um possível intercâmbio
entre estudantes dos dois países.

O vice-presidente da Fonterra (cooperativa
produtora de leite na Nova Zelândia), Peter
Moore, participou do encontro e apresentou ao
vice-governador o projeto piloto do grupo, que
é considerado o maior exportador de produtos
lácteos do mundo. Desde 2010, a empresa
investe no projeto de uma fazenda de leite na
região de Cristalina que, quando estiver em
pleno funcionamento, deverá produzir cerca de
50 mil litros de leite/dia.

Segundo Peter Moore, aproximadamente 600
empregos serão gerados no Estado e todas as
vagas serão ocupadas com mão de obra da
região. Ele explica que, além do incremento
financeiro e a geração de empregos, o projeto
vai trazer outras vantagens para a o mercado
de leite no Brasil como a melhoria genética, a
modernização dos sistemas de produção e a
tecnologia de ponta. Outro benefício, segundo
Peter, é a troca de experiências e habilidades
entre os profissionais dos dois países.

De acordo com o plano de negócios da
empresa, se os resultados forem positivos, o
grupo pretende investir em outras regiões de
Goiás. Para o vice-governador José Eliton, os
investimentos de empresas como a
Fonterra são o resultado do trabalho do
Governo do Estado, que tem buscado estreitar
as relações com outros países e trazer
investimentos para Goiás.

Segundo José Eliton, o governo é parceiro da
iniciativa privada e está à disposição dos
investidores estrangeiros para ajudar na
expansão dos negócios em Goiás. “Esperamos
que mais empresários venham se firmar no
nosso Estado e que esta seja apenas a

As primeiras emissoras de rádios AM devem começar a migrar para FM a parir do dia 25 de fevereiro

≡ Clique Aqui

T his site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze t raffic. Informat ion
about  your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.

LEARN MO RE GOT IT

http://www.redecol.com.br/2016/02/as-primeiras-emissoras-de-radios-am.html
http://www.redecol.com.br/2016/02/prefeitura-de-cristalina-goias.html
http://www.redecol.com.br/2016/02/cerca-de-mil-homens-das-forcas-armadas.html
http://www.redecol.com.br/2016/02/tv-anhanguera-hd-canal-91-esta-no-ar-em.html
http://www.redecol.com.br/2016/02/suposto-verme-encontrado-em-marte-gera.html
http://www.redecol.com.br/2016/01/o-piso-nacional-dos-professores-da-rede.html
http://www.redecol.com.br/2016/01/cristalina-e-bola-da-vez-da-bandidagem.html
http://www.redecol.com.br/2016/01/saiba-quanto-cada-emissora-de-radio-am.html
http://www.redecol.com.br/2015/12/valor-do-salario-minimo-sera-de-r-880.html
http://www.redecol.com.br/2015/12/radio-top-fm-de-brasilia-agora-opera-em.html
http://www.redecol.com.br/2015/12/tv-brasil-hd-21-com-sinal-digital-no.html
http://www.redecol.com.br/2015/11/apos-longo-periodo-ausente-radio-kiss.html
http://www.redecol.com.br/
https://plus.google.com/104300994463976481697
http://twitter.com/share
http://www.redecol.com.br/2012/11/embaixador-da-nova-zelandia-apresenta.html#
http://www.redecol.com.br/2012/11/embaixador-da-nova-zelandia-apresenta.html#
http://3.bp.blogspot.com/-1wMPbJjQOWc/ULYnotn_yiI/AAAAAAAAMDE/bjYGanlzbdA/s1600/Fonterra_brazil_cristalina_goias.jpg
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
http://www.redecol.com.br/2012/11/embaixador-da-nova-zelandia-apresenta.html#


Categorias: Cristalina, Entorno

Cristalina é a bola da
vez para a b...

A TV Serra Dourada HD
de Cristalina...

BR 040 - Praça de
Pedágio em Crista...

Leia também

Postagem mais recente
Postagem mais antiga

nosso Estado e que esta seja apenas a
primeira de muitas outras visitas da comitiva”,
afirmou.

O encontro, que serviu com preparatório para
a missão oficial que o vice-governador irá
comandar no fim do mês, contou com a
participação dos secretários de Agricultura,
Antônio Flávio Camilo de Lima, de
Infraestrutura, Danilo de Freitas, o
superintendente executivo da Secretaria de
Agricultura, José Manuel Caixeta, o vice-
presidente do Sindileite, Ananias Justino, o
diretor executivo da Associação Pró-
Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás
(Adial), Edwal Freitas e o assessor da vice-
presidência da Fonterra, Tony Eyres.
Fonte: ASCOM/Governo de Goiás

Mais informações
A FONTERRA BRAZIL FARM FAZENDA MIH LTDA
está instalada na Rodovia GO-436, S/N, Km 19,
Zona Rural, Cristalina, Goiás, Brazil. Fone: (61)
9687-5018
Site: http://www.fonterra.com
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Conheça as 20 maiores cidades
do Centro-Oeste do Brasil em
2013
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TV

TV Anhanguera HD canal 9.1 está no ar em
Cristalina Goiás

TV Brasil HD 2.1 com sinal digital no Gama DF e
região

A TV Serra Dourada HD de Cristalina está no ar
- Canal 20.1 digital

TV Serra Dourada HD está no ar em Luziânia
no canal 38.1/39

A TV digital está chegando a Cristalina

TV Globo Brasília HD agora opera no Gama no
canal 20.1 (10.1 virtual) sinal digital em alta
definição

 

CONTATO

Nome 

E-mail * 

Mensagem
* 

Enviar

Agricultura

Brasil

CULTURA

CURSOS

Educação

Espaço_Infantil

musica

Promoções

Atualidades

celulares

Cristalina

Curiosidades

Destaque

Dicas

Entorno

Entrevista

Esporte

Festas/Eventos

industria

Obras

Política

Rádio

Rádio_Novelas

Segurança

Tecnologia

TV Utilidade

PR INCIPAIS
TÓP ICOS

GOOGLE+
FOLLOWERS

Redecol Brasil

62 nos adicionaram a círculos

Seguir

RÁDIOCOL
-  RÁDIOS
DO
BRASIL
AO VIVO

Ouvir a
Rádio
Cancella
AM 710
de
Ituiutaba
MG Ao
Vivo e
Online
Ouvir a
Rádio 96
FM 96,1
de
Capinópolis
MG Ao
Vivo e
Online
Ouvir a
Rádio
Globo AM
1240 de
Ituiutaba
MG Ao
Vivo e
Online
Ouvir a
Rádio
Interativa
FM 101,3
de
Ituiutaba
MG Ao
Vivo e
Online
Ouvir a
Rádio
Sertaneja
FM 95,7
de
Ituiutaba
MG Ao
Vivo e
Online

http://www.redecol.com.br/2013/10/conheca-as-20-maiores-cidades-do-centro.html
http://www.redecol.com.br/2013/10/conheca-as-20-maiores-cidades-do-centro.html
http://www.redecol.com.br/2011/09/ibge-divulga-estimativa-populacional.html
http://www.redecol.com.br/2011/09/ibge-divulga-estimativa-populacional.html
http://www.redecol.com.br/2011/09/segunda-via-do-boleto-carne-da-caixa.html
http://www.redecol.com.br/2011/09/segunda-via-do-boleto-carne-da-caixa.html
http://www.redecol.com.br/2016/02/tv-anhanguera-hd-canal-91-esta-no-ar-em.html
http://www.redecol.com.br/2015/12/tv-brasil-hd-21-com-sinal-digital-no.html
http://www.redecol.com.br/2015/10/a-tv-serra-dourada-hd-de-cristalina.html
http://www.redecol.com.br/2014/12/tv-serra-dourada-hd-esta-no-em-luziania.html
http://www.redecol.com.br/2014/11/a-tv-digital-esta-chegando-cristalina.html
http://www.redecol.com.br/2013/12/tv-globo-brasilia-hd-agora-opera-no.html
http://www.redecol.com.br/search/label/Agricultura
http://www.redecol.com.br/search/label/Atualidades
http://www.redecol.com.br/search/label/Brasil
http://www.redecol.com.br/search/label/celulares
http://www.redecol.com.br/search/label/Cristalina
http://www.redecol.com.br/search/label/CULTURA
http://www.redecol.com.br/search/label/Curiosidades
http://www.redecol.com.br/search/label/CURSOS
http://www.redecol.com.br/search/label/Destaque
http://www.redecol.com.br/search/label/Dicas
http://www.redecol.com.br/search/label/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.redecol.com.br/search/label/Entorno
http://www.redecol.com.br/search/label/Entrevista
http://www.redecol.com.br/search/label/Espa%C3%A7o_Infantil
http://www.redecol.com.br/search/label/Esporte
http://www.redecol.com.br/search/label/Festas%2FEventos
http://www.redecol.com.br/search/label/industria
http://www.redecol.com.br/search/label/musica
http://www.redecol.com.br/search/label/Obras
http://www.redecol.com.br/search/label/Pol%C3%ADtica
http://www.redecol.com.br/search/label/Promo%C3%A7%C3%B5es
http://www.redecol.com.br/search/label/R%C3%A1dio
http://www.redecol.com.br/search/label/R%C3%A1dio_Novelas
http://www.redecol.com.br/search/label/Seguran%C3%A7a
http://www.redecol.com.br/search/label/Tecnologia
http://www.redecol.com.br/search/label/TV
http://www.redecol.com.br/search/label/Utilidade
http://feedproxy.google.com/~r/radios/~3/GQAh50NEKzs/ouvir-radio-cancella-am-710-de.html
http://feedproxy.google.com/~r/radios/~3/7ZvBP68jJV8/ouvir-radio-96-fm-961-de-capinopolis-mg.html
http://feedproxy.google.com/~r/radios/~3/0BcwkJUvrSo/ouvir-radio-globo-am-1240-de-ituiutaba.html
http://feedproxy.google.com/~r/radios/~3/BUpf8Aobiq4/ouvir-radio-interativa-fm-1013-de.html
http://feedproxy.google.com/~r/radios/~3/iw6wloaTP_c/ouvir-radio-sertaneja-fm-957-de.html


Notícias |  Rádios |  Televisão |  Curiosidades |
Telefonia

 Search

Mapa do site |  Polít ica de Comentários |  Termos de Uso |  Parceria |  Contatos

Copyright © 2008-2015 - Redecol Brasil/Blogger Todos os direitos reservados. Polít ica de privacidade

http://www.redecol.com.br
http://www.redecol.com.br/search/label/R�dio
http://www.redecol.com.br/search/label/TV
http://www.redecol.com.br/search/label/Curiosidades
http://www.redecol.com.br/search/label/celulares
http://www.redecol.com.br/p/mapa-do-site-redecol-brasil.html
http://redecol.com.br/2008/09/politica-de-comentarios-do-blog-redecol.html
http://www.redecol.com.br/2008/09/termo-de-uso.html
http://www.redecol.com.br/2010/04/seja-parceiro-redecol-brasil.html
http://www.redecol.com.br/2010/11/contato-redecol-brasil.html
http://www.redecol.com.br
http://www.blogger.com
http://redecol.com.br/2008/09/politica-de-privacidade.html

