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FINANÇAS PARA LÍDERES EMPRESARIAIS DA CIDADE, NÚMEROS REFLETEM NA GERAÇÃO DE EMPREGOS

São José puxa a retomada
da economia brasileira
Região administrativa de São José alavanca retomada dos investimentos no Brasil em
2017, após turbulência de 2015 e 2016. PIB local cresceu 3,6%, mais que o triplo do país
Da traumática recessão ao
crescimento econômico. A
região administrativa de São
José dos Campos puxou a
retomada dos investimentos
no Brasil em 2017, após a
turbulência de 2015 e 2016. O
PIB (Produto Interno Bruto)
local teve expansão de 3,6%,
mais que o triplo da média do
país, que ficou em 1%.
Os dados foram revelados
pelo ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, em visita
à cidade em março. O desempenho da indústria automobilística e do setor de metalurgia foram decisivos para o
resultado positivo.
“Em 2016, o Vale do Paraíba apresentou queda maior
do que a economia nacional,
mas, em 2017, a região mostrou uma recuperação”, afirmou Meirelles.
Para líderes empresariais de
São José, os números da economia refletem na geração
de empregos.
“A gente sente que os empresários começaram a pagar
as contas. Muita gente recorreu a empréstimo no período
da recessão. O sentimento,
agora, é de alívio pela recuperação. O emprego também
começou a sinalizar positivamente”, disse o presidente da
ACI (Associação Comercial
Industrial), Humberto Dutra.
O engenheiro César Augusto Teixeira Andrade e Silva,
fundador da Akaer e diretor
regional do Ciesp (Centro
das Indústrias do Estado de
São Paulo), destacou que a
recuperação ficou mais evidente em alguns setores.
“Óleo e gás, além do ramo
automotivo, apresentaram
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ILUMINAÇÃO

Novas lâmpadas
garantem mais
segurança
NOVIDADE. A Prefeitura vai

substituir neste ano 75 mil
luminárias atuais de ruas
e avenidas por LED, mais
potentes e modernas.
Além de mais eficientes,
contribuirão para a
diminuição da necessidade
de manutenção.

EMPREENDEDORISMO

Em São José, é
possível abrir
empresa em 24h
Cláudio Vieira / PMSJC

Setores. Crescimento da indústria e do setor de serviços puxaram a retomada da economia de S. José

B

MERCADO DE TRABALHO
Empregos na Via Cambuí,
no Hospital Estadual e no
Hospital de Clínicas Sul
impulsionaram a economia
de São José dos Campos

movimento positivo. Isso é visível”, apontou o engenheiro.
Em 2015 e 2016, o país viveu
a pior recessão desde 1948,
quando foi iniciada a série histórica de contas nacionais. Em
2015, a economia caiu 3,8%.
Em 2016, o PIB recuou 3,6%.
O crescimento da indústria
na região de São José ficou em
5,2% no segundo trimestre de
2017, segundo dados da Fun-

dação Seade. No Estado, só a
região administrativa de São
José do Rio Preto registrou aumento superior: 8,6%.
Nos serviços, os números
também foram positivos, na
contramão do Estado, que
que teve retração de 1,6%. Os
destaques que contrabalançaram a queda foram as regiões
de Marília (5%) e São José dos
Campos (4,1%).

BALANÇO. Acredite: é
possível abrir uma empresa
em São José em menos de
24 horas. O tempo médio
para abertura de empresa
de baixo impacto é o menor
do país. Para chegar lá, a
Prefeitura reorganizou a
Sala do Empreendedor.

SEGURANÇA SÃO JOSÉ REGISTROU EM 2017 MENOR NÚMERO DE HOMICÍDIOS DESDE 2001, SEGUNDO DADOS DA SSP

Em 12 meses, São José
reduz índice de crimes
INVESTIMENTO. Em torno

da imensa mesa oval, acomodam-se os principais responsáveis pela segurança pública
em São José. É fevereiro de
2017. Entre flashes e apertos
de mão, representantes das
polícias Federal, Militar e Civil discutem com os gestores
públicos como reduzir os índices criminais.
Um ano depois, e após su-

cessivos encontros no Paço,
o programa “São José Unida
- Segurança e Inteligência”
apresenta seus resultados: a
cidade registrou em 2017 o
menor número de ocorrências de homicídio desde 2001,
quando teve início a série histórica da Secretaria de Segurança Pública.
A iniciativa da Prefeitura ainda contribuiu para a redução
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Guarda. Investimento na GCM
garantiu ótimos resultados

de outros indicadores, como
roubo e furto.
Mas não foi só o programa
“São José Unida - Segurança
e Inteligência” que contribuiu
para a redução drástica da violência na cidade.
A Prefeitura ainda investiu
pesado na GCM ao longo do
ano passado. A modernização
e a capacitação dos guardas
têm sido prioridade.
Houve ainda compra de novos coletes balísticos, uniformes e capacetes. Neste ano,
será entregue um estande de
tiros para treinamento.

MOBILIDADE

Tecnologia ajuda
a reduzir mortes
no trânsito
NÚMEROS. A tecnologia
está ajudando a reduzir
os índices de acidente de
trânsito. Os investimentos
em fiscalização e câmeras
de monitoramento tiveram
eficácia comprovada:
redução de 40% no número
de óbitos por acidentes.

