
Vale do Sol busca por indústrias 
Pela localização geográfica, entre as rodovias RSC-287 e 153, Município tem potencial para atrair investimentos

Em Valor Adicionado Fiscal, com ano-base 2017,
as maiores empresas são:
1. Foesch & Rachor Ltda – Supermercado Sonnenthal
2. Intab Ind. de Tabacos e Agropecuária Ltda
3. Lojas Becker Ltda
4. Mercado Terrasul Ltda
5. Theisen & Hickmann Ltda – Posto do Pinheiro
6. Marlete Kanitz Ltda – Auto Posto Kanitz
7. Com. de Bebidas Kohl Ltda
8. Cristiane Halmenschlager Kanitz ME - Agrofer
9. Marcos Alfredo Pozzebon – Auto Posto Pozzebon
10. Servifest Distribuidora de Bebidas Ltda

Vocação agrícola é destaque no
campo e reflete nas empresas
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MAIORES EMPRESAS VALE DO SOL

DIA DA INDÚSTRIA

Vale do Sol sabidamente é 
um município com vocação 
agrícola e é o comércio que 
acaba preenchendo o ranking 
das maiores geradoras de im-
postos para a economia local. 
Em uma reflexão sobre o Dia 
da Indústria, considerando 
a realidade do município, o 
secretário de Finanças, Clau-
deomir Karnopp, conclui 
que existe um vasto espaço 
para crescimento na área de 
produção industrial. “Atual-

mente as grandes indústrias 
da região atraem a mão de 
obra local, que poderia ser 
absorvida no município, des-
de que ocorresse a instalação 
de uma empresa em âmbito 
local. A logística favorece 
muito, especialmente pelas 
rodovias estaduais RSC-287 
e 153, e a instalação de uma 
indústria seria um avanço 
significativo em termos de 
geração de emprego e renda 
para a população”, reflete o 

secretário. 
A diversificação da econo-

mia de Vale do Sol, hoje ba-
seada na agricultura, poderia 
manter um fluxo contínuo de 
recursos no comércio local, 
muitas vezes afetado pelas 
frustrações parciais da safra 
agrícola, assegura Karnopp, 
que vai além. “O futuro do 
município depende de um 
acréscimo na matriz pro-
dutiva, em que a instalação 
de indústrias de pequeno e 
médio porte se apresentam 
como uma excelente opção. 
O investimento na atração 
de indústrias, no momento 
difícil pelo qual passa a eco-
nomia, se mostra um grande 
desafio, mas esses devem ser 
superados e enfrentados pelo 
bem de toda a população de 
Vale do Sol”, arremata.

PERSPECTIVAS
Em termos de perspec-

tiva, Karnopp acredita que 
a instalação de um distrito 

industrial ou a destinação 
de um local específico a ser 
oferecido como contrapartida 
à instalação de indústria se 
mostra essencial, conside-
rando as ações desenvolvidas 
pelos municípios da região. A 
criação de uma legislação que 
forneça um regramento para 
o apoio à instalação de indús-

trias também é essencial.
O incentivo a ser oferecido 

pelo Município, no momento, 
seria a destinação de área de 
terras e a possibilidade de 
fornecimento de máquinas e 
equipamentos para a terra-
plenagem da área. A isenção 
de impostos teria de ser es-
tudada caso a caso, aponta.


