
 
 
 
 
 

  
 

O Polo Empresarial de Canas criado em 2011, no primeiro mandato do prefeito Rinaldo Benedito 

Thimóteo Zanin, possui treze áreas. Todas essas áreas já foram concedidas. 

Já  estão instaladas três empresas e as demais tem que se instalarem até agosto de 2014. O Prazo 

para iniciarem suas atividades é abril de 2015. A expectativa é que seja criado em torno e 1000 

empregos. No decreto de concessão consta a condição de que pelo menos 80% do quadro funcional 

seja composto de moradores da cidade de Canas, exceto se for necessária mão de obra 

especializada não disponível no município. A Administração se comprometeu em criar parcerias com 

escolas técnicas da região para qualificar os canenses. Alguns cursos já estão  sendo realizados em 

parceria com o SENAI  e SENAC. Estão em andamento o curso de Logística pelo SENAI e o curso 

de Eletricista Industrial pelo SENAC. Estamos com inscrições abertas para os seguintes cursos: 

Técnicas  de Vendas e Rotinas de Escritório, ambos pelo SENAI, ( maiores informações entrar em 

contato com o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, pelo telefone  3151 – 6000 ramal 

202 ou 218 de segunda a sexta feira das 9 às 17 hs) 

As empresas que irão se instalar em Canas são desde o ramo de implementos rodoviários, 

instalação de redes elétricas, segurança do trabalho, serralheria, concreto usinado, filtros, entre  

outras . São elas: 

*AMC COMERCIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

ESPECIALIZADO LTDA – EPP. 

*F.B. do N. CRUZ LTDA – ME 

*MADEREIRA ITAJARA LTDA – ME 

*LORENPOSTE ELETRICIDADE, ENGENHARIA E COMÉRCIO DE POSTE LTDA 

*RICELLY A. IZALINO – ME 

*RODOTREM  IMPLEMENTOS  RODOVIÁRIOS LTDA 

*SETREIMAX LTDA – ME 
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*ZAVARIZ EMPREENDIMENTOS LTDA – ME 

*PNEUMOTRONIC  INDUSTRIA  E COMÉRCIO  LTDA – EPP 

*DIRCE DO CARMO LAMINS MOREIRA 

*UNAMIX CONCRETO LTDA 

*POLIANA  F. M. de ARRUDA – ME 

*F. B. do N. CRUZ LTDA - ME 

 


