ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MUNICÍPIOS - APM

GEOTERRA/ALIANÇA FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA.

PAUTA

PAUTA

63° CONGRESSO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS.

INVESTIMENTOS
A
SEREM
DIRECIONADOS À MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Prezado Prefeito

Prezado Prefeito

Estamos
trabalhando
duro
para
preparar o maior Congresso de
Municípios deste século, interpretando os
tempos de mudanças que invade nosso
País e nosso Estado.

A GEOTERRA Empreendimentos e
Transportes S/A, está pondo em prática
um plano de revitalização do parque fabril
da IESA em Araraquara/SP (antiga
Villares com 150.000 m² de área fabril e
terreno¹ de 870.000 m²) que contemplará
negócios nas áreas de: Agricultura,
Agronegócios,
Assistência
Social,
Educação, Habitação, Meio ambiente,
Saneamento, Saúde, Geração de
Energia, Óleo, Gás e Transportes
metropolitanos. Em seu planejamento
estratégico haverá a instalação de
empresas multinacionais nas áreas
acima citadas (quadro ao lado) que trará
ao Brasil, através do estado de São
Paulo,
volume
de
investimentos
significativos nos próximos 10 anos.

Tanto o Presidente Bolsonaro quanto o
Governador João Dória têm reiterado o
olhar atento aos interesses dos
municípios e o desejo de alterar o estado
de coisas, prestigiando-os e agindo para
atrair investidores e empresários que se
instalem
em
nossas
cidades,
promovendo
empreendimentos
e
gerando receita e renda.
Tema:

Projetos que podem ser direcionados
“INVESTIMENTO + EMPREENDIMENTO =
aos Municípios do Estado de São
RECEITA + RENDA”
Paulo
Nosso 63º Congresso Estadual de
Municípios terá, além de Prefeitos (as),
Vice-Prefeitos (as), Vereadores (as) e
demais gestores municipais, comitivas de
empresários de várias partes do mundo,
interessados em conversar com nossos
agentes públicos visando realizarem
negócios. Enfim, vamos criar um ambiente
favorável de atração de investimentos para
nossos municípios.

TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS (RSU)





Tratamento profundo do lixo com
geração de energia
Tratamentos de lodos (industrial /
doméstico)
Fertilizantes – Orgânico / Foliar
Reciclagem – PET / Aço /
Alumínio / Papelão / .......
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GERAÇÃO DE ENERGIA:





Usinas hidroelétricas - PCHs e /ou
CGHs
Unidades de geração de energia
Fotovoltaica e Solar Térmica
Usinas termoelétricas (a partir de
biogás e de biomassa)
Fazendas eólicas

PROJETO AGRÍCOLA


Revitalização de Frigoríficos:
Bovinos, suínos e aves.

Com isto, conto com sua presença no
dia 01 de Março de 2019, às 14:00h nas
instalações da Geoterra/IESA em
Araraquara/SP (Avenida Manoel de
Abreu, 2445).

Para podermos alinhar sobre está
possibilidade de investimentos em seu
município, conto com sua presença no
dia 01 de Março de 2019, às 14:00h nas
instalações da Geoterra/IESA em
Araraquara/SP (Avenida Manoel de
Abreu, 2445).

Favor confirmar presença através do email:
webmaster@apaulista.org.br,
fone (11) 2165.9999 ou com o Sr.
Nelson Barbieri pelo fone (16) 33031091.

Favor confirmar presença através do email:
webmaster@apaulista.org.br,
fone (11) 2165.9999 ou com o Sr.
Nelson Barbieri pelo fone (16) 33031091.

Grato.

Grato.
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