CARTA DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE LIDERANÇA PARA A
RETOMADA ECONÔMICA
Cidade: Senhora dos Remédios, Minas Gerais
Candidatos à participantes: Willian Nunes Dornelas (Prefeito) e Ivair Pinto da Silva
(vice-prefeito)
É de caráter geral neste momento a preocupação com a recuperação das
economias brasileiras frente às mudanças de estrutura pelas quais passamos devido à
pandemia do COVID-19, enfrentamos a cada dia diferentes desafios inesperados. Por
se tratar de um momento crítico, faz-se necessário que sejam entendidos os desafios e
propostas de ação que cabem a cada esfera dos governos.
No âmbito municipal, é fundamental compreender as diferentes maneiras com
que a pandemia atinge cidades de diferentes portes. No caso das cidades pequenas, o
impacto vem se dando de forma mais gradativa e, para que não se dê de maneira mais
prolongada, precisamos compreender os desafios específicos que se apresentam a
nós, para assim usar das ferramentas de planejamento disponíveis e evitar mais danos
futuros. Para isso, acreditamos que a troca de pontos de vista entre gestores virá a nos
trazer enorme carga de conhecimento e possibilidades de inovação.
Tememos que, com a reação em cadeia, os impactos da pandemia venham a
afetar ainda mais a produtividade dos agricultores e pecuaristas, hoje base sólida da
economia de muitas cidades de pequeno porte. Hoje, enxergamos que, caso
consigamos fazer com que o comércio e os prestadores de serviços mantenham certa
solidez, os desencadeamentos de consequências negativas relacionadas à pandemia
podem ser amenizados nos outros campos.
Para isso, é necessário o desenvolvimento de uma agenda de desenvolvimento
e retomada que envolva a identificação de setores com déficit de profissionais
qualificados, um plano de acesso à capacitação de pessoas (preferencialmente
residentes do município) nas áreas identificadas e planejamento na facilitação da
entrada destes futuros profissionais no mercado existente. Em contrapartida, os
setores de comércio e serviços tem que estarem firmes para receber novos
funcionários; afim de garantir esta situação, o poder público tem que desenvolver
ações concretas para melhorar o ambiente de negócios local, incentivar os
empresários locais e aplicar políticas para a atração de novos.

