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104º CONDIC// NOVAS INDÚSTRIAS E AMPLIAÇÕES CHEGAM COM
INVESTIMENTOS DE R$ 146 MILHÕES
A AD Diper aprovou a implantação e a expansão de 14 projetos
industriais com incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento
de Pernambuco (Prodepe). Ao todo, serão investidos R$ 146 milhões
no interior e na Região Metropolitana do Recife (RMR). O anúncio
desses investimentos e de 12 projetos de centrais de distribuição e
importadoras ocorreu durante a realização da 104ª reunião do
Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços
(Condic), dia 31/01, no auditório Aymar Soriano, na AD Diper. O
encontro contou com a presença do novo secretário de
Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach,
e marcou o retorno de Roberto Abreu e Lima à presidência da
Agência.

JOGO RÁPIDO

CARUARU POLPAS
AMPLIA UNIDADES
Beneficiária do Programa de
Desenvolvimento de Pernambuco
(Prodepe), a Caruaru Polpas irá expandir
sua produção para atender o mercado
nordestino até o final do ano. Com
unidades nas cidades de Caruaru e
Agrestina, a empresa deverá ampliar em
55 o número de funcionários que hoje é de
140. A Caruaru Polpas produz polpas de
cajá, acerola, manga e açaí, entre outras.

NOVO GALPÃO
PARA TAMBAÚ
Com previsão para ficar pronto em
julho deste ano, o novo galpão da
Tambaú Alimentos deverá triplicar a
capacidade de estocagem da empresa.
O investimento é da ordem de R$ 4
milhões e, com o espaço, a empresa
passará a atender mercados em outras
regiões do Brasil. A Tambaú também
tem incentivos do Prodepe.

ABERTO DIÁLOGO COM
PRODUTORES DE LEITE
Dirigentes da AD Diper estiveram
em Garanhuns no último dia 21
junto com representantes da bacia
leiteira do estado. No encontro, foi
deliberada a reformulação da
Câmara Setorial do Leite no intuito
de ampliar a aquisição do leite in
natura no Estado. Novos projetos e
ações que beneficiem a cadeia,
melhoramento genético e
sustentabilidade alimentar também
entrarão na pauta da Câmara.

INOVAÇÃO NA ATRAÇÃO JORGE JATOBÁ É NOVO
DE INVESTIMENTOS
PRESIDENTE DO CONSAD
Investir em tecnologia. Esta é a
estratégia adotada pelo Governo
de Pernambuco para ampliar a
atração de investimentos e
indústrias no estado. A proposta
da plataforma digital que será
desenvolvida pela AD Diper é
unir informações sobre o
mercado para que sejam
identificadas novas oportunidades
de negócios e sejam fortalecidas
as cadeias produtivas locais. O
presidente da AD Diper, Roberto
Abreu e Lima, explicou que busca
introduzir processos inovadores
na capitação de investimentos:
“Para isso, vamos criar um
conjunto de ferramentas de
inteligência artificial e analíticas
para sermos certeiros na
abordagem do investidor”.

A diretoria da AD Diper recebeu na
sexta-feira (22), o novo presidente do
Conselho de Administração da empresa
(Consad), Jorge Jatobá. No encontro, o
presidente da AD Diper, Roberto Abreu
e Lima, apresentou um breve balanço
da empresa, a nova estrutura e as metas
pensadas para o início da sua gestão.
Jorge Jatobá é economista pela
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), mestre e doutor em Economia
pela Universidade de Vanderbilt (EUA)
e pós-doutor em Economia do
Trabalho e Relações Industriais na
Universidade de Winconsin-Madison.
Na esfera pública, foi secretário de
Políticas de Emprego e Salário do
Ministério do Trabalho, chefe da
Assessoria Especial do Ministério do
Trabalho e Secretário da Fazenda de
Pernambuco.

CENTRO DE ARTESANATO
DE BEZERROS EM FESTA
O Centro de Artesanato de
Pernambuco – Unidade Bezerros
celebrou 16 anos de funcionamento
no último dia 24. O espaço conta
com uma loja de artesanato com
mais de cinco mil peças a venda e
um museu de arte popular com as
mais diversas tipologias artesanais
do Estado. O Centro funciona de
segunda-feira a sábado das 8h às
17h, e aos domingos das 8h às 14h.

AGENDA EMPRESARIAL
03 de abril - Lançamento do Estilo
Moda Santa Cruz 2019 no Moda
Center - Santa Cruz do Capibaribe
www.estilomodapernambuco.com.br
13 de abril - Comitê de Finanças &
Economia I Fluxo de Caixa: Técnicas
para Gestão Financeira
Amcham Recife.
www.amcham.com.br/recife
19 a 21 de abril - 25ª Intermodal
South América - São Paulo Expo São Paulo. www.intermodal.com.br

AZUL TRAZ SEXTA BASE PARA PERNAMBUCO
A companhia aérea Azul escolheu a capital pernambucana para criar sua
sexta base de tripulantes no país. A base, prevista para junho, será a terceira
maior importância da companhia, juntamente com Campinas (SP) e Belo
Horizonte (MG). O anúncio foi feito no início do mês por representantes
da companhia junto ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara.
Pilotos, copilotos e comissários que já trabalhavam na companhia em
outras regiões serão transferidos para capital pernambucana, reforçando as
operações no Aeroporto Internacional dos Guararapes. A expectativa é de
que, nos próximos 18 meses, sejam geradas 300 vagas, sendo 110 para
pilotos e 190 para comissários.
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20 de abril - Encontro de Líderes: o
futuro é agora! Você está preparado?
Amcham Recife.
www.amcham.com.br/recife
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