
Siga, curta e compartilhe!

SIGMA MINERAÇÃO ANUNCIA R$ 1,2 BILHÃO EM
INVESTIMENTOS NO VALE DO JEQUITINHONHA

INDI LANÇA GUIA SOBRE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PARA MUNICÍPIOS

122 BILHÕES 150 MIL EMPREGOS

DESTAQUE

 Em junho de 2020, a Sigma Mineração assinou protocolo de intenções com o 
Estado para nanciamento do projeto da companhia para extrair lítio, 
matéria-prima de baterias de veículos elétricos. A ação insere o Vale do 
Jequitinhonha nas maiores cadeias produtivas globais do setor, com um produto 
ambientalmente sustentável e com valor agregado, via tecnologias verdes.
AA unidade será a primeira de tecnologia verde do setor mineral no mundo e vai 
produzir 220 mil toneladas de concentrado de lítio grau bateria de alta pureza ao 
ano. Há previsão de criação de mais de 400 empregos diretos na primeira fase do 
projeto, podendo chegar a 6 mil postos de trabalho indiretos.

Romeu Zema lança plano Plano de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste, que prevê R$ 1,43 bi em investimentos.

Investimentos 2019 – 2021 (acumulado)

 Construir um município próspero, que ofereça boas oportunidades de trabalho e 
de vida para seus moradores, depende de uma comunidade de negócios forte e 
saudável. Para desenvolver essa conjuntura, cidades de todo mundo têm 
formulado e implementado suas políticas de atração de investimentos. Pensando 
nisso, a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), vinculada à secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
(Sede), acaba de lançar um "Guia para atração de investimentos para municípios".
OO material é voltado para gestores municipais, além de prossionais de outras 
organizações relacionadas ao desenvolvimento econômico de territórios. O 
objetivo é elucidar uma série de dúvidas em relação a todas as etapas e 
estratégias envolvidas na atração de um empreendimento, independentemente 
do porte.

Saiba mais em www.desenvolvimento.mg.gov.br 
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