MINAS GERAIS UMA BOA ALTERNATIVA PARA INVESTIR NO
BRASIL
Ideais do Iluminismo Francês em Minas Gerais
e os confidentes.
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iluminismo francês, resultando na Inconfidência
Mineira. Entre eles, o mais popular e tido como
herói nacional, podemos citar ‘’Tiradentes’’. Os inscritos em latim na bandeira
Mineira são normalmente traduzidas como ‘’Liberdade ainda que tardia’’.
Minas Gerais, investimentos, infraestrutura e progresso.
Cada estado Brasileiro tem seu próprio parlamento e é responsável por suas
próprias leis. Além de responsabilidades como saúde estadual, educação e
infraestrutura.
A visão optimista, assim como o apoio fiscal e do governo do estado, tem mostrado
resultados positivos no desenvolvimento econômico como na atração de
investimentos nacionais e internacionais para o estado de Minas Gerais.
É importante dizer que o bom funcionamento da infraestrutura industrial do estado, é
dado principalmente a sua cadeia de apoio e comunicação entre seus diferentes
setores. Contando com várias linhas férreas (segunda maior rede ferroviária do
país), assim como rodovias (6 dry ports), Minas Gerais possui um dos maiores
índices de fluxo pessoal, interligando diversos outros estados brasileiros. Esse fluxo
atende não somente a parte turística e privada dos residentes do estado, mas como
também facilita o transporte e a movimentação de profissionais capacitados para os
diversos nichos empresariais e industriais que residem em Minas. Tornando assim o
estado o segundo maior exportador do país (38.1 bilhões de reais em 2021), a
segunda maior indústria (10% das indústrias brasileiras) e a terceira maior economia
do país (2018 PIB: EUR 95 bilhões).

Em conjunto com as diversas iniciativas estatais e privadas em rodovias, ferrovias e
aeroportos, outro setor de importância para o governo de Minas Gerais é a
integração urbana. Diversas obras de implementação, reconstrução e manutenção
de novos bairros, sistemas urbanos de transporte como novas linhas de ônibus e
metrô em perímetros metropolitanos, facilitam a locomoção de trabalhadores pelos
diferentes perímetros urbanos.
Energias renováveis, meio ambiente e conservação.
Minas Gerais é conhecido por seus diversos parques, vales e locais de preservação
histórica e cultural. Visando a conservação destes lugares, o governo tem investido
em políticas e estratégias para a conservação de seus parques e meio ambiente.
Unido a este esforço, a recapitalização e o incentivo de matrizes energéticas limpas,
como a energia solar. Minas Gerais ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro de
produção de energia solar fotovoltaica, até setembro de 2021, o estado havia
atraído mais de 41 bilhões de reais em investimentos em energia solar fotovoltaica.
Igualmente importante, o estado se compromete com a agenda de meio ambiente
das Nações Unidas para 2030, assim como a ‘’Corrida para o Zero’’, se tornando o
primeiro estado Latino Americano a fazer parte do programa.
Minas Gerais tem buscado rever e avançar com seus projetos de
infraestrutura para o parque industrial e empresarial, quanto ao conforto e melhor
qualidade de vida da população. Das estradas, à água potável dos residentes de
suas cidades.

