15.10 Área do Trabalho
15.10.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.10.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área do Trabalho.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo?
15.10.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.10.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?
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Concordo plenamente com o diagnostico apresentado e creio
que devemos dar nosso máximo para implementar a geração de
emprego e renda em nossa cidade que a muito não estamos
vendo resultados nesse setor.

Desde meados do Séc.
XIX até inicio do Séc. XX
o café era o principal
produto produzido e
comercializado em
Cataguases, gerando
muito trabalho e fortuna.
A industrialização
substituiu o café até a
década de 80, diferente
de Ubá que desenvolvia
uma indústria
horizontalizada, a
verticalização da
indústria em Cataguases
decai, nos levando a
promoção da indústria
do turismo pela estrutura
modernista, histórica,
estrada de ferro
ambiente apropriado na
zona rural e a beleza do
traçado urbano.

INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
- Criação de uma política
de incentivos a novas
instalações industriais,
comerciais e de serviços
com ênfase à Micro e
Pequena Empresa e
também ao Micro
Empreendedor
Individual;
- Políticas Públicas
capazes de melhorarem
a geração de emprego e
renda, dentro do
município, com a
possibilidade de
desapropriação de terras
nuas em locais propícios
para a concessão de
terrenos para o pequeno,
médio e grande
empresário;
- Concessão de ajuda
para algumas empresas
poderem iniciar e
experimentar suas
atividades dentro do que
for permitido pela
legislação e dentro do
que o próprio município
é capaz de conceder,
sem prejuízos
econômicos para o setor
público;
- Realização de debates,
seminários e fóruns de
discussões que atraiam
a atenção local e
regional para aumentar
novas opções de
negócios;

Discordo do diagnóstico realizado, o
poder público (a Prefeitura) sempre
buscou fortalecimento da geração de
emprego e renda do Município tendo
três canais: em primeiro lugar o
conselho municipal de
desenvolvimento econômico (ativo e
participativo), o conselho municipal de
emprego e renda (ativo e participativo)
além do SINE, pois o grande caminho
para a geração de emprego e renda é
a qualificação de mão de obra e no
governo Cesinha fomos quem mais
capacitou e qualificou a carência
dessa mão de obra.
Geração de emprego e renda,
avaliação de uma política pública de
incentivo a criação de
empreendimentos.

Concordo. Acredito que investimentos para
fortificar o comércio, incentivar o turismo e
na área de produção audiovisual deverá
ser o caminho a seguir para geração de
emprego e renda, além de fomentar cursos
técnicos para capacitação da mão de obra.

Incubadora de empresa, condomínios
de empresas, fortalecimento da FADIC
(fundo de desenvolvimento de
indústria e comércio), e qualificação
de mão de obra.

1.
Criação de um novo espaço para a
consolidação e desenvolvimento de micro
e pequenas empresas do setor industrial;
2.
Promoção de parcerias com Sebrae
e outros órgãos e implantação de cursos
técnicos para capacitação profissional e
desenvolvimento de incubadoras
empresariais;
3.
Total apoio ao Polo Audiovisual da
Zona da Mata como importante gerador de
emprego e renda do município;
4.
Capacitação de Recursos Humanos
nas áreas técnicas e empresariais em
constante diálogo com as empresas e suas
demandas;
5.
Criação do Programa Empresa
Fácil para facilitar micro empreendedores a
se formalizarem;
6.
Criação de um ambiente comum
destinado a assuntos e questões
empresariais;
7.
Criação do Fórum Municipal de
Desenvolvimento Econômico Sustentável;
8.
Apoio e criação de cooperativas de
produtores rurais, artesãos e associações
para comércio direto com a prefeitura,
fazendo com que o dinheiro circule dentro
do município;
9.
Incentivar preferencialmente a
compra de produtos de fornecedores do
município.
10.
Reativar o Conselho de Emprego e
Renda;
11.
Criação e incentivo de condomínios
industriais.

Qualificação dessa mão de obra para
colocação no mercado de trabalho.

Diminuição da taxa de desemprego
Aumento do parque industrial
Aumento de micro e pequenas empresas

15.10.2 1º Geração de emprego, trabalho e renda;
2º Avaliação de uma política publica de incentivo a criação de
empreendimentos.

15.10.3 1º Incentivos fiscais para atrair novas empresas bem como
apoiar as empresas já existentes com a contra partida de
capacitar a absorver nossos jovens e adultos desempregados;
2º Criação de um novo Distrito Industrial com infraestrutura
adequada primando pela preservação ambiental;
3º Parceria com os empresários na infraestrutura industrial;
4º Incentivo e apoio à criação de cooperativas, polos para
geração de renda e apoio ao desenvolvimento agrícola;
5º Apoiar e valorizar as cooperativas de reciclagem de resíduos
sólidos;
6º Incentivo aos agricultores familiares para o cultivo de hortas e
criação de animais de pequeno porte.

15.10.4 Espero que ao finalizar meu mandato nossa cidade tenha
emprego suficiente para atender a nossa demanda e assim não
permitir que nosso povo tenha que sair daqui para ir todos os
dias trabalharem em outras localidades.

Plena ocupação do
cidadão

Geração de emprego, trabalho e renda nos
municípios paulista.

