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Prédio da Crysalis em 
Vera Cruz será alienado
Com decreto de falência da matriz em Três Coroas, pavilhão local que comportava 
as atividades até o final de agosto de 2015, servirá para pagamentos dos credores
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RECUPERAÇÃO JUDICIAl

No município, atividades encerraram em 28 de agosto de 2015. 103 pessoas ficaram desempregadas

Sinal de internet amplia no interior
COMUNICAÇÃO

FRANKENSTEIN
O ser humano é um ser lançado no mundo, sua existência 

é a sua condição. Diferentemente dos animais e demais entes 
intramundanos que são, nós existimos no mundo. Implica que 
não temos determinações ou uma natureza capaz de pautar 
nossos passos rumo a um futuro previsto. Vamos seguindo e 
presentificando nossos modos de ser. Agimos de má fé, para 
ficarmos com Sartre, e tangenciamos a condição de sermos para 
fora, assumindo formas e jeitos como se fossem nossos, inclusive 
o passado é assumido como sendo próprio. Nossa história é a 
compilação dos processos de presentificação dados a partir do 
horizonte de sentidos.

Chegamos ao período da técnica em que até mesmo os seres 
humanos se tornaram descartáveis e manipuláveis. Nada resvala 
à razão técnica. É como se tivéssemos construído uma armação 
e nos transformado em presas da própria criação. Constituímos 
com a natureza,  com os outros e com tudo aquilo que existe em 
relações objetificáveis, pautadas por uma forma hiperprodutiva 
de nos relacionarmos com o mundo. Cuidamos dos animais como 
se fossem pessoas e descuidamos das pessoas por desconfiarmos 
dos seus motivos. 

Existimos enquanto criaturas com e pelas quais erguemos (e 
nos erguemos) um mundo, sentados sobre a razão e promessas 
da ciência e do conhecimento humano, mas que em virtude dos 
sucessivos descuidos e provocações do “desenvolvimento”, po-
demos não responder ou corresponder aos apelos das relações. 
Temos medo, e cada vez mais, um dos outros e a proximidade com 
os barbarismos tem sufocado formas mais libertárias e interes-
sadas de estar em companhia. As maiores promessas caíram por 
terra e o fracasso do script  fez de nós seres inconfiáveis, quando 
não tiranos comuns.

Os gregos construíam suas casas com as portas para fora, pois a 
vida cidadã estava na cidade, ali, na rua. Sim, é por isso que para os 
gregos idiota (idiotes) significava “homem privado”, ou seja, idiota 
era a pessoa que se importava somente com suas coisas e afazeres, 
longe da coisa pública, da vida pública. Somos seres equivocados, 
fugimos das ruas, único lugar em que se pode compartilhar sonhos 
e vidas.  Ouvimos com hipocrisia, falamos sem dizer nada, sentimos 
da altura da garantia de algum benefício. Até quando seremos 
idiotas e construiremos casas e rostos entupidos de nós mesmos?

Próximo de completar três 
anos desde que a unidade da 
Crysalis Sempre Mio fechou 
em Vera Cruz, foi decretada a 
falência  da matriz situada em 
Três Coroas. A decisão foi da 
juíza  Mariana Motta Minghel-
li, da Comarca do município. 
Em sua avaliação, a empresa, 
que estava em recuperação 
judicial, não conseguiu cum-
prir o plano de reestruturação 
aprovado pelos credores, ho-
mologado em março de 2017. 

A falência diz respeito às 
organizações que compõem 
o grupo empresarial: Cry-
salis Sempre Mio, Calçados  
Glauben e Golden Dreams. 
Além da decisão, publicada 
em junho, a juíza Mariana 
determinou que as instalações 
da empresa fossem lacradas de 
imediato. Medida essa cumpri-
da no dia 9 de julho por oficiais 
de justiça. 

Assim como já afetou a vida 
de colaboradores vera-cruzen-
ses, em agosto de 2015, quando 
a unidade local fechou as por-
tas, o decreto de falência vai im-
pactar na vida de mais de 400 
trabalhadores de Três Coroas. 
Dez meses após o fechamento 
da unidade em Vera Cruz, os 
103 empregados desligados 

também foram surpreendidos 
com o não pagamento da 9ª 
parcela, de um total de 10. 

Na época, algumas ex-fun-
cionárias acionaram o Sindi-
cato dos Trabalhadores das 
Indústrias do Vestuário e de 
Calçados (Sintravestuário), 
de Santa Cruz do Sul, que 
contatou com a empresa. A 
Crysalis confirmou a não qui-
tação da parcela e revelou que 
não efetuaria o restante dos 
pagamentos em virtude de 
indisponibilidade de valores.

Os colaboradores que en-
traram com ações de ime-
diato, dentro do prazo legal, 
conseguiram rever as verbas 
rescisórias, conforme conta a 
presidente do Sintravestuário, 
Maria Machado. “Cerca de 20 
funcionárias tiveram suas ver-
bas rescisórias pagas”, aponta. 
Para que os demais possam 
lutar pelos seus direitos, terão 
que entrar com processo, po-
dendo contatar com o Sindi-
cato para orientação.

QUAL É O PRÓXIMO PASSO
Com o decreto de falência, 

será preciso vender os bens 
e após fazer um rateio para  
pagar credores e trabalhado-
res, segundo Maria Machado. 
A intenção da empresa era 
destinar a venda do imóvel 
de Vera Cruz para os em-
pregados, conforme previa o 

plano de recuperação. “Mas, 
agora, com a decretação da 
falência, o prédio será alienado 
na forma da lei e servirá para 
pagamentos dos credores na 
ordem de classificação legal, 
iniciando pelas despesas do 
processo, como a remunera-
ção do administrador judicial 
e seus auxiliares, credores 
extraconcursais, etc”, explica 
a advogada Carolina Miguez 
de Almeida, do escritório de 
advocacia Dulac Müller, de 
Porto Alegre, que representa 
a calçadista.

Após a notícia do decreto 
de falência, a Crysalis interpôs, 
na última terça-feira, dia 10, 
agravo de instrumento com 
pedido de efeito suspensivo 
conta a decisão que decretou a 
falência. Segundo a advogada 
Carolina, os fundamentos do 
recursos argumentavam que 
o plano não foi descumprido; 
não havia fundamento legal 
para a decretação da falência;  
não foi oportunizado o contra-
ditório e não foi oportunizada 
a defesa da Crysalis.

De acordo com Carolina, a 
decretação da falência acaba 
gerando passivos adicionais 
como, por exemplo, eventuais 
verbas rescisórias de contratos 
de natureza diversa. Por essa 
razão, não se tem como preci-
sar hoje o passivo.

Depois dos moradores de 
Linha Tapera, agora é a vez 
de quem reside em Entre 
Rios ser contemplado com 
sinal de internet. A Foconet 
Telecom, de Santa Cruz do 
Sul, é a empresa responsável 
pela instalação de torres que 
distribuem o sinal para as 
residências. Nas duas locali-
dades, o Município de Vera 
Cruz cedeu a estrutura das 
caixas d’água que abastecem 
as famílias para a colocação 
de antenas.

 Na última sexta-feira, a 
Foco realizou a instalação 
da antena de Entre Rios. O 
equipamento foi fixado aos 
fundos do novo pavilhão da 
Comunidade Católica Santa 
Terezinha. O trabalho foi 
acompanhado pelo prefeito 
Guido Hoff e pelo secretário 
de Obras, Saneamento e Trân-
sito e de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, Gil-

son Becker. Um caminhão 
das secretarias auxiliou os 
funcionários da empresa na 
colocação da antena na caixa 
d’água.

 O sinal distribuído a partir 
deste ponto deve contemplar 
inicialmente 15 interessados. 
A maioria do Corredor Lemes. 
Em Tapera, até o momento 31 
famílias aderiram aos planos 
da Foco para uso da internet. 
O sinal das antenas pode ser 
captado em toda a parte baixa 
de Entre Rios, parte de Vila 
Progresso, Linha Alta, Tapera, 
Dois de Dezembro, Corredor 
Lemes e Corredor Petry. Os 
interessados podem entrar 
em contato com a empresa 
pelo telefone 9 9901 2371. A 
Foconet já estuda a instalação 
de uma terceira antena no 
interior. Dessa vez, o sinal 
de internet irá contemplar os 
moradores na região norte do 
Município.


