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Lei de incentivo fiscal atrai empresas à Itirapuã

Doze firmas se instalaram na cidade e geraram 200 vagas de emprego diretos e indiretos

Da Redação/DF

Com objetivo de oferecer novos empregos e geração de renda aos moradores de Itirapuã, uma lei concede incentivos
fiscais e isenção de impostos para empresas que queiram se instalar na cidade.  
No total, 12 empresas das mais variadas atividades, entre elas: pesponto, alimentos, laticínios, produtos recicláveis e
produtos químicos, se instalaram e geraram mais de 200 empregos diretos e indiretos. 
Segundo diretor de Obras, Cláudio Roberto Melo, as empresas instaladas em Itirapuã e que tenham recebido
incentivos devem contratar moradores locais numa proporção mínima de 70% dos totais de empregados admitidos
quando Microempresa (ME) e ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e de 100% para Microempreendedor Individual
(MEI). 
Rogério Bertucci, empresário que decidiu fixar sua empresa na cidade, é natural de Guaxupé (MG) e trabalha há 10
anos com curtume e exporta para países como Itália e Israel. De olho nos incentivos que recebeu da Prefeitura não
hesitou e está instalando sua indústria na cidade. 
“A área que estou construindo, de quase 4 mil metros quadrados, foi cedida pela Prefeitura. Além disso, vou ter a
isenção de impostos”, disse Bertucci. Em contrapartida aos incentivos, o empresário vai empregar pessoas do
município. “Assim que abrir a indústria 10 empregados serão contratados de imediato”, disse ele. 
Outro empreendimento que está sendo instalado na cidade é uma indústria química. Ademir Prass, diretor
administrativo da LF Química decidiu colocar a empresa em Itirapuã devido os incentivos. 
“A sede da indústria é no Rio Grande do Sul, mas aqui tive muitos benefícios. Minha intenção é morar aqui, é uma
cidade tranquila e posso expandir meus negócios”, confia. 
Para o prefeito Rui Gonçalves conceder esses benefícios é um avanço para todo município. “Além de gerar
oportunidades de empregos para nossa gente, toda economia do município é afetada de forma positiva. É um
crescimento para todos”, afirma. 
Além de conceder todos incentivos às indústrias uma obra foi feita que vai beneficiar os novos empreendimentos. Uma
rua foi aberta logo na entrada da cidade que dá acesso a três empresas, incluindo um posto de combustíveis, que
também está sendo construído. 
Segundo o diretor de obras foi gasto quase R$ 30 mil para a abertura da via, colocação de guias e instalação da rede
de água e energia. 
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