4

Sábado, 26 de Junho de 2021

Emprego & Renda
ESPECIAL ALÉM DE OFERECER CONDIÇÕES PARA O CIDADÃO BUSCAR EMPREGO OU COMEÇAR NEGÓCIO PRÓPRIO, CIDADE APOIA EMPREENDEDORES
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Logística. Centro foi construído no Condomínio Eldorado
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Espaço. Empresa atua em área de 13 mil metros quadrados

Em alta. Sala do Empreendedor: 6.000

Gestão na saúde atrai investimentos e
amplia oferta de emprego na cidade
Investimentos feitos pela Prefeitura de São José dos Campos durante a maior crise sanitária mundial em 100
anos prepararam a cidade para o pós-pandemia e para os desafios que irão surgir nas próximas décadas
Diante da maior crise sanitária mundial em 100 anos,
São José dos Campos encara
um duplo desafio: enfrentar
a pandemia de covid-19 com
boa gestão e impulsionar
a cidade para as próximas
décadas com investimentos
que favoreçam a geração de
emprego e renda.
Enquanto ampliou o número de leitos destinados
a pacientes com coronavírus, construiu o Hospital
de Retaguarda em 35 dias,
comprou testes de antígenos e firmou parcerias para
melhorar o atendimento na
saúde, a cidade se preparou
para o pós-pandemia.
Além de oferecer condi-

ções para o cidadão buscar
um emprego ou começar um
negócio próprio, a cidade se
mostra atrativa para todos os
empreendedores que desejam
iniciar grandes projetos no
setor de comércio, serviços,
industrial e imobiliário.
E os resultados já começam
a aparecer.
São José foi apontada como
a quarta cidade mais atrativa
para investimentos da América Latina em levantamento do
Financial Times.
A Sala do Empreendedor
deve chegar ao final do ano
registrando a abertura de 12
mil novos negócios. Foram
6.000 no primeiro semestre.
O Programa Qualifica São

José ofereceu mais de 17 mil
vagas de cursos online, garantindo qualificação para quem
disputa um espaço no mercado de trabalho.
O mercado imobiliário está
em franco crescimento, apresentando índices recordes.
Por dia, a Prefeitura aprova
de 25 a 30 projetos de novos
empreendimentos, sejam residenciais ou comerciais.
No setor de turismo, a Prefeitura contratou um consultoria para criar uma estratégia
para reposicionar São José
dos Campos e os distritos de
São Francisco Xavier e Eugênio de Melo junto ao mercado
nacional e internacional de
viagens, feiras e eventos.

INVESTIMENTOS.

Novos investimentos chegaram à cidade neste mês.
O Grupo Farma Conde inaugura em julho um Centro de
Distribuição em São José dos
Campos com a previsão de gerar um total de 500 empregos
diretos. Ainda existem vagas

35

Dias
Tempo de construção do
Hospital de Retaguarda, na
Vila Industrial, região leste
de São José

remanescentes.
O centro foi construído no
Condomínio Eldorado, região
sul, numa área de 13 mil metros quadrados.
Já Maxxi Atacado inaugurou
a sua primeira loja em São
José dos Campos com previsão de gerar 250 empregos.

12

Mil
Novos negócios devem ser
abertos até o fim do ano na
cidade, por meio da Sala do
Empreendedor

S. José reduz em
50% taxa de juros

Prefeitura abre
leilão de usados

Parque sedia o
evento RM Vale TI

OPORTUNIDADE. A Prefeitura de São José vai reduzir em
50% a taxa de correção dos
juros para o pagamento de
débitos fiscais do município,
caso do IPTU, ISS, ITBI, além
de taxas e contribuição de melhoria. A medida reduz a taxa
de juros de mora de 1% para
0,5%. Não se trata de anistia,
mas redução da taxa de correção dos juros.

VENDA. A Prefeitura abre em
julho leilão para a venda de
veículos e materiais usados.
Os lances online podem ser
apresentados no site da Lance
Leilões. Os objetos leiloados
estão divididos em 79 lotes e
variam de veículos a aparelhos
eletrônicos. São oito carros,
dois caminhões, duas kombis,
três vans e um microônibus,
além de máquinas pesadas.

TECNOLOGIA. O Parque Tecnológico São José dos Campos
realizou em junho a RM VALE
TI 21 - Feira e Congresso de
Tecnologia e Inovação. O evento ocorreu online e gratuito.
Na oitava edição, foram abordados temas como a tecnologia de negócios e a evolução
da tecnologia da informação.
Foram mais de 20 palestras e
90 palestrantes.
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Apoio. Prefeitura reduz taxas
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Pátio. Veículos à venda

