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Prefeita alemã visita município de Viana
02/09/2009 - 17h39 ( - Da Redação Multimídia)

foto: Divulgação

A prefeita da cidade alemã de Kollnburg, do estado da Bavária, Josefa
Schmid, fez hoje (quarta-feira, dia 2) uma visita a Viana para conhecer as
potencialidades do município e deixou a cidade com a promessa de préagendar encontros com empresários das áreas automobilística e de
cosméticos.
"Vou manter contatos com a Câmara de Comércio da minha cidade
Josefa Schmid e a prefeita de Viana

porque temos lá grandes empresas, como a BMW, e outras voltadas para

Angela Sias

a produção de máquinas e de embalagens para produtos cosméticos. Elas
têm interesse em se instalar fora da Alemanha e acredito que Viana tem

plenas condições de recebê-las. Vamos conversar para trazer essas empresas para cá", declarou a prefeita ao final
da visita, com a ajuda de uma intérprete.
Segundo ela, que veio ao Estado para participar do Encontro Brasil-Alemanha, concluído na última terça-feira, e
resolveu conhecer Viana a partir de um convite feito pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, o município tem o perfil desejado pelos alemães.
"Os pontos de maior atração são a localização estratégica - o município está em conexão com duas rodovias, as BRs
101 e 262 - e o melhor: fica localizado bem próximo do porto", elogiou.
Em Viana, Josefa foi recebida pela prefeita Angela Sias (PMDB) e pelo vice-prefeito Carlos Lopes (PSB). No início
da manhã, ela participou de um desfilo cívico, em comemoração ao Dia da Independência, que reuniu alunos de
seis escolas municipais da Grande Areinha.
Ela também visitou a empresa de fertilizantes Heringer e o polo
empresarial, onde teve contato com áreas disponíveis para

foto: Divulgação

investimentos.
Josefa também conheceu cartões postais da cidade, como a Igreja Nossa
Senhora de Belém, no bairro Jucu, a Estação Ferroviária, na sede, além
da Biquinha, fonte de água mineral entre o município e Domingos
Martins.
"Agora, vamos voltar a manter contato para confirmar a intenção dos

Josefa conheceu atrações da cidade

alemães. A presença dela (a prefeita aqui) mostra que o trabalho de

e prometeu agendar encontros com

atração que estamos realizando vem surtindo o efeito desejado", afirmou

empresários

Lopes, que acumula a função de secretário de Desenvolvimento
Econômico.
As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Viana
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