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Por ocasião do Dia da Indústria, 
cabe uma reflexão sobre este setor 
dentro da realidade econômica pela 
qual passa o Vale do Rio Pardo, em es-
pecial, a vivenciada pelo município de 
Vale do Sol, sabidamente dependente 
de sua produção agrícola e com po-
tencialidade para o desenvolvimento 
industrial em razão da existência de 
mão de obra disponível, especialmen-
te dentro do perímetro urbano, avalia 
o secretário municipal de Finanças, 
Claudeomir Karnopp.

“O desenvolvimento da produção 
industrial de Vale do Sol passa basica-
mente por ações de empreendedores 

locais, especialmente no segmento 
metal mecânico, com destinação es-
pecífica para a mecanização agrícola. 
Afora isso, o Poder Público desenvol-
veu ações tímidas que careceram de 
uma legislação atualizada de apoio e 
incentivo ao setor, especialmente se 
considerado o apoio oferecido em mu-
nicípios vizinhos, onde a norma local 
favorece o oferecimento de parcerias 
às empresas que porventura tenham 
interesse em investir em novas indús-
trias ou ampliação das existentes. Vale 
do Sol precisa atualizar sua legislação 
de modo a competir em iguais con-
dições com os demais municípios e 

precisa oferecer uma infraestrutura 
compatível, que ainda não existe e é 
um sonho de longa data”, reflete. 

Neste sentido, Karnopp aponta 
que a implementação de um distrito 
industrial e uma legislação clara sobre 
as condições de acesso a incentivos 
são essenciais para que as indústrias, 
que por diversas vezes demonstraram 
interesse, se sintam atraídas a investir 
no município e aproveitem uma mão 
de obra que hoje se desloca para traba-
lhar em empresas fora de Vale do Sol. 
“E não são poucos os cidadãos locais 
que buscam emprego em outros mu-
nicípios, sabedores que as vagas aqui 

oferecidas não comportam tão grande 
demanda. Neste Dia da Indústria 
cabe repensar as ações e unir esforços 
para que seja efetivamente adquirida 
uma área e implementado o primeiro 
distrito industrial de Vale do Sol, um 
local que sirva de referência ao setor 
e que traga esperanças de desenvol-
vimento de uma atividade que tem 
potencial, mas que efetivamente ainda 
não avançou de maneira satisfatória. 
A hora de responder qual o futuro que 
queremos é agora, o desafio é grande, 
mas a coragem precisa ser maior”, 
aposta o Secretário de Finanças de 
Vale do Sol.

Vale do Sol em busca 
do distrito industrialMAIORES EMPRESAS GERADORAS DE ICMS 

DE VALE DO SOL - ANO BASE 2016

1. Foesch & Rachor Ltda – Supermercado Sonnenthal
2. Marlete Kanitz Ltda – Auto Posto Kanitz
3. Ebert & Wietzke Ltda – Mercado Terrasul
4. Lojas Becker Ltda
5. Com. de Bebidas Kohl Ltda
6. Roselei Theisen & Cia Ltda – Posto do Pinheiro
7. Intab Ind. de Tabacos e Agropecuária Ltda
8. Theisen & Hickmann Ltda – Posto do Pinheiro
9. Marcos Alfredo Pozzebon – Auto Posto Pozzebon
10. Soc. Cultural e Esportiva Trombudo
11. Carlos Alberto Wagner Bar
12. ACM Com. de Gás Ltda
13. Alceo Flores
14. Servifest Distribuidora de Bebidas Ltda
15. Leonida Brandt


