Empresários alemães se reúnem hoje (30) com empresários e autoridades na FIEPI
Uma delegação de empresários alemães que buscam parcerias e investimentos no Piauí e irá
se reunir nesta quarta-feira (30), às 18h na sede da FIEPI, com empresários e autoridades do
Estado para apresentarem a empresa Tecbacon, que traz uma tecnologia avançada para
tratamento de água e esgoto, de forma modular com baixo custo, podendo atender a
povoados de uma maneira descentralizada em cidades com até 500.000 habitantes.
O grupo, composto pelo Cônsul Alemão e representantes dos grupos Tecbacon e da empresa
KLOSTERMANN, tem como objetivo mostrar aos vários setores do Estado novas tecnologias. A
comitiva ficará no Piauí até o próximo sábado (03).
A Tecbacon é composta por sete empresas diferentes, que tem como presidente Andreas
Kirchhof. O empreendedor deverá se reunir com o governador Wilson Martins e
parlamentares onde apresentará além de novas tecnologias no tratamento de água e esgoto, a
construção e manutenção de hospitais modulares com custo cinco vezes menor comparado a
construção dos hospitais convencionais, além de projetos para a produção de energia de
biomassa, melhorar o turismo no Estado e trazer novas tecnologias para a construção de
estradas mais duráveis.
Acompanhando o empresário alemão, segue o Secretario do Estado Parlamentar Gino
Leonhard, o Consul honorário da Alemanha em Fortaleza, Dieter Gerding, representando a
Câmara de Comércio de Industria Brasil-Alemanha, que visa apoiar o processo de interação
com os alemães. Dieter Gerding, também representa a empresa alemã Klostermann, uma
empresa com 100 anos de tradição no mercado de elementos de cimento. A empresa
produz placas e lajotas de cimento com uma tecnologia que permite a construção de estradas,
calçadas com até 20 anos de garantia.
A visita é um dos resultados da Missão Oficial das deputadas estaduais Margarete Coelho (PP),
Belê Medeiros (PSB), Juliana Moraes Sousa (PMDB) e a deputada federal Iracema Portela (PP),
com o apoio da Associação ProBrasil, presidida por Uwe Weibrecht, que visitaram em
setembro o país em busca de investimentos.

