
Aposta em novos empreendimentos
Em Vera Cruz, trabalho segue para ampliar indicadores da movimentação industrial e comercial

1. CVI REFRIGERANTES LTDA
2. ALLIANCE ONE BRASIL EXPRA DE TABACOS LTDA
3. CLP TABACOS
4. MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDCO HOSPLS S/A
5. MERCADO BACK
6. ARNOLDO PICK & CIA. LTDA
7. GIOVANE PICK & CIA. LTDA
8. COAGRISOL COOP. AGROINDUSTRIAL
9. SUPERALEGRIA
10. LOJAS BECKER
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MAIORES EMPRESAS EM VALOR 
ADICIONADO FISCAL - 2018

DIA DA INDÚSTRIA

O ranking das maiores 
empresas que geram Valor 
Adicionado Fiscal para Vera 
Cruz tem o Centro de Distri-
buição da CVI Refrigerantes 
no topo. A lista também 
demonstra a diversidade 
empresarial, ainda com a 
força e a tradição do setor 
fumageiro, mas a consoli-
dação de outras referências. 
O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-

co, Leandro Wagner, analisa 
que o ranking, com base em 
2018, terá a Alliance One 
pela última vez figurando 
entre as maiores geradoras, 
por ainda ter estoque de 
fumo vendido no ano pas-
sado. Apesar disso, com os 
novos empreendimentos e 
crescimento dos já existen-
tes, o foco é na manutenção 
e ampliação do indicador da 
movimentação industrial e 

comercial. O crescimento de 
R$ 245 milhões em 2016 para 
R$ 330 milhões no Valor Adi-
cionado, em 2017, o que deve 
se manter em 2018, reforça 
esta perspectiva. Estão em 
obras empreendimentos nos 
segmentos de infraestrutura 
(ferros e concreto) e distri-
buição de medicamentos, e 
existem tratativas em sigilo 
para a vinda de novos inves-
tidores.

CONVITE AO
INVESTIDOR
Questionado sobre os ar-

gumentos que usaria para 
convencer um empresário 
a se instalar em Vera Cruz, 
Wagner pondera que primei-
ramente o gestor precisa fazer 
a leitura do retorno tributário 
de cada investimento para, a 
partir disso, o Poder Público 
avaliar possíveis isenções e 
atrativos que possam con-
solidar a empresa no muni-
cípio. Além dos incentivos 

por parte da Prefeitura, frisa 
o Secretário, é natural que o 
investidor seja conquistado 
pela logística de Vera Cruz, 
especialmente por suas diver-

sas áreas possíveis para ins-
talação, com facilidade para 
escoar a produção em rodo-
vias de fácil acesso, como a 
RSC 287.

Empreendimentos novos, 
como a MCW Produtos 

Médicos e Hospitalares, 
ganham forma nas

margens da RSC-287


