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3

EM BAIXA

de novos
B Número
investimentos em São
José caiu de 15 para 5 na
comparação entre janeiro e
setembro de 2016 e 2017.
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RECORDE
Vale teve em 2017 o pior
resultado de investimentos
desde o começo da série
histórica, em 2012.
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EMPREENDIMENTOS
O número de investimentos
em 2017 chegou a 10 no
Vale, enquanto no ano
anterior foi de 28.
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SETORES
Serviços concentrou 70%
dos novos investimentos,
com infraestrutura (20%) e
comércio (10%).
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SÃO JOSÉ
A cidade teve queda de
66% no número, caindo
de 15 para 5 investimentos
realizados em 2017.
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RMVALE
Taubaté teve dois
investimentos, além de
Ilhabela (1), São Sebastião
(1) e também Ubatuba (1).

POLÍTICA

Cidades da região precisam atrair novos
empreendimentos, afirmam prefeituras

INVESTIMENTO.
Cortando o Vale,
Dutra escoa 50% do
PIB no país. Ortiz (ao
lado) aposta em atrair
novos negócios.
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PODER PÚBLICO. As prefeituras dos principais municípios
do Vale defendem a necessidade de criação de um ambiente
favorável para a atração de
novos investimentos. “O levantamento da Fundação Seade
registra para Taubaté em 2017
dois empreendimentos de
destaque: uma loja da Havan
e a instalação do Shopping
Fashion Vale Outlet. A cidade também recebeu no ano
passado uma unidade da Leroy
Merlin. Cabe ao município promover um ambiente favorável
a vinda de novos investimentos por meio do fortalecimento

de sua infraestrutura”, disse, em
nota a administração Ortiz Junior (PSDB), que destacou, entre
outras ações, a revitalização dos
distritos industriais. Em Jacareí,
a administração Izaias Santana
(PSDB), aposta em investimentos públicos (construção de
creches, escolas) e no estímulo
a investimentos privados. “Um
exemplo disso é o GAP (Grupo
de Análise de Processos) o qual
tem a função de reduzir burocracias e agilizar a instalação de
empresas no município através
de um trabalho conjunto [intersecretarias]”, diz nota.
São José não comentou.
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