Sugestões para o Desenvolvimento de Além Paraíba

• Local estruturado para atração de pequenas empresas,
principalmente confecções, que têm sido um setor de grande
crescimento no entorno de nossa ( Santo Antônio do Aventureiro –
Mar de Espanha – São João Nepomuceno entre outras);
• Políticas de incentivos fiscais para facilitar a implantação dessas
empresas;
• Desburocratização do processo de aberturas das empresas,
principalmente na liberação de alvarás de funcionamento e
sanitários. Seguir a LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
e estabelece garantias de livre mercado;
• Centralização de um local, para que o empreendedor possa
resolver todos os problemas, evitando assim, perda de tempo e
desinformações, que acabam por dificultar a vida do empresário;
• União entre as grandes frentes já existentes em nossa cidade, que
tocam cada um para um lado, individualmente. A saída seria
organizar e unir esses dois setores, pois através deles seria mais
fácil haver multiplicadores de novos negócios atrelados. Um deles é
o de transporte de carga e logística outros seriam a agricultura e
pecuária. Estas já estão em atividade, só falta ordenação, união
entre os atores e um grupo para estar ao lado deles, ajudando a
planejar. Com esses dois segmentos, poderíamos aí sim,
desenvolver uma larga cadeia de serviços dos mais variáveis. Focar
no que está ao alcance imediato;
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• Incentivo ao cooperativismo: pensar na possibilidade de reativar a
cooperativa de leite, valorizando o produtor rural, porque temos
toda infra-estrutura pronta e mão de obra especializada;
• Criação um espaço cultural, onde possa concentrar artesanato,
produtos caseiros, confecção, fábricas de doces, bolos queijos,
além de uma feira de verdura, com uma área de lazer e uma praça
de alimentação. Isso poderia partir de uma união do Governo com o
setor privado;
•

Ativação da Rotunda, que é Patrimônio Histórico Municipal, como
pólo de economia, gerando empregos;

• Criação de um espaço para desenvolvimento e abertura de novas
empresas, através de incubadoras de empresas;
• Parcerias com instituições federais de ensino técnico e superior,
assim tornando Além Paraíba um Pólo Educacional. Temos uma
localização estratégica favorável e espaços desativados, que
poderiam ser aproveitados para essa iniciativa. Temos como
exemplos as cidades de Juiz de Fora, Viçosa, Muriaé e Rio Pomba,
que se tornaram referência em educação. Essa iniciativa
movimentaria toda economia local.
• Investimento em infra-estrutura. Apoio ao comércio local. Incentivo
para abertura de novas empresas, gerando renda e novos
empregos. Incentivar a educação e principalmente na formação de
mão de obra qualificada, visitando as indústrias e o comércio local,
escutando suas demandas.
• Semana do Comércio e Indústria Além com exposição das lojas e
pequenas empresas/ indústria, no Parque de Exposição, com
convite para cidades vizinhas, incluindo outros Estados (com um
grande show para atrair o público) - divulgando a potencialidade do
município;
• Promoção de eventos culturais, esportivos e culturais (como
FEXPO, Festival Gastronômico, Competições esportivas (Escolares
ou não escolares, em várias modalidades), envolvendo cidades
vizinhas;
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• Realização de Festival de Música, com convite para vários Estados
(já
foi
sucesso
aqui)
pra
trazer
turismo;
otimização do espaço da Fexpo para vários eventos, em diferentes
áreas (cultural, esportiva e de divulgação do comércio local;
• Continuidade de ações conjuntas na área de Educação, incluindo
as faculdades, que trazem pessoas de fora para nossa cidade e
podem promover eventos que marquem o município, na região e no
estado;
• Manutenção, limpeza e organização dos órgãos públicos
importantes, que já existem na cidade e que precisam ser
reativados e gerarem empregos, como Prefeitura velha, Cine Teatro
Brasil, Estação de São José e do Porto. Atividades para exploração
do Rio Paraíba do Sul, com passeios sendo orientado por guias,
intensificando o espaço que já existe no Simplício. A Ponte Preta,
com atividades nos finais de semana. Incentivo de feiras culturais e
gastronômicas, dando possibilidades ao cidadão de mostrar seus
trabalhos. A sugestão ė gerar empregos e dar possibilidades ao
cidadão expor o seu trabalho. As feiras poderiam acontecer a cada
semana em um bairro (praça) da cidade. Incentivo a parte cultural
como escolas regulares, escolas de músicas, banda, promovendo
atividades conjuntas.
• Desenvolver
parcerias,
que
promovam
renda
Implantar pólos de referência econômica e comercial atraindo o
turismo estratégico;
• Tornar atrativo os pontos turísticos de interesse da cidade, como
fazendas, cachoeiras e trilhas e parte da ferrovia e prédios antigos
da estação, etc. Melhorar as praças e a arborização. Melhorar as
calçadas e criar uma via para ciclistas. E a Maria Fumaça como
trem de turismo seria o ideal.
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