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RETROSPECTIVA SOORETAMA 2021 
    GERAÇÃO DE EMPREGO 

 

O ANO DE 2021 SERÁ MARCADO PELA INSTALAÇÃO DE GRANDES 

EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 

 
 

Em 2021 atraiu grandes empresas para o município de Sooretama utilizando a Lei de Incentivos 

aprovada com a parceria da Câmara Municipal, que regulamenta os incentivos fiscais do município 

para as indústrias que se instalarem por aqui. Ainda temos o fato do município estar localizado na 

área da Sudene que garante Incentivos federais, além dos incentivos estaduais oferecidos pelo 

Governo do Estado por meio de programas como o Invest/ES e o Compete/ES. O município também 

contou com a valorosa contribuição da Consultora de Investimentos Fátima Lubiana na atração dessa 

grandes indústrias. 
 

   
Consultora Fatima Lubiana ao lado do Prefeito Alessandro e do Vice-prefeito Fernando.         A parceria da Câmara foi fundamental na aprovação da Lei de Incentivos 

 

O município recebeu empresas como a Doce Vida na bairro Vale do Sol, a Costanox, que atua na 

indústria de aço aço inox também instalada no bairro Vale do Sol e a Luminae, empresa de iluminação 

instalada no polo industrial localizado no bairro Córrego Alegre. 



Página 2 
 

   
                                           Empresa Doce Vida                                                                                               Empresa Costanox 

 

 
Constanox em operação 

 

    
                             Fábrica da Luminae no Parque Industrial.                                  Governador Renato Casagrande recebendo os representantes da 

                                                                                                                                                                 Luminaee da Prefeitura 

 

O Parque Industrial citado já é uma realidade no município. O empresário Valdir Durão está investindo 

na construção de galpões no local por ter certeza que o cenário criado em Sooretama e propício para 

a atração cada vez maior de novos investimentos. 
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Imagem em 3D das instalações finalizadas do polo industrial no bairro Córrego Alegre. 

 

   
                         Interior do galpão Luminae                                                                                     Equipe Luminae 

 

 

Empresas já consolidadas no como município como a Itatiaia, com esse novo cenário, divulgou seu 

plano de expansão. Sem contar empresas com localização mais próxima, como a Proteinorte, que 

também já divulgou investimentos em Sooretama com a futura instalação de um incubatório de ovos 

para a produção avícola. O licenciamento ambiental por meio do consórcio CIM Polinorte do qual o 

prefeito Alessandro Broedel também é presidente auxiliou na instalação das empresas. 
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                                          Fábrica Itatiaia                                                                       Renato Casagrande anunciando a ampliação da Itatiaia 

 

 
Projeto das futuras instalações do Incubatório de ovos da Proteinorte 

 

   
      Gestores da Proteinorte anunciando investimentos em Sooretama.                Gestores da Luminae e da Costanox retirando licença operacional 

                                                                                                                                                                              na Prefeitura 

 

2021 foi um ano de sucesso. Juntas essas indústrias criaram e estão criando no município centenas 

de empregos diretos e indiretos colocando a cidade de Sooretama na rota dos grandes investimentos. 

O município espera que com as suas políticas públicas e com a parceria da iniciativa privada cada vez 

mais a nossa cidade receba novos investimentos aumentando assim as oportunidades. 
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PROGRAMA QUALIFICAR/ES DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO 

EM SOORETAMA QUALIFICA A NOSSA MÃO DE OBRA 
 

Com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no 

empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico 

(SECTIDES), do nosso Secretário Tyago Hoffmann, lançou o Programa Qualificar/ES que realizou 

uma série de cursos em Sooretama ao longo de 2021. 

 

Dessa forma, o programa contribui com a qualificação profissional de nossa mão de obra, preparando-

a para a série de investimentos instalados em Sooretama, melhorando as condições de 

desenvolvimento da cidade e possibilitando sua inserção no mercado de trabalho. 

 

 
Formatura de Alunos do Qualificar ES 

 

                  
                                           Tyago Hoffmann 


