
quíssimas do porte de Santa 
Cruz, que possui 130 mil 
habitantes, têm investimen-
tos diversificados e com um 
montante de mais de R$ 330 
milhões”, reflete. “Creio que 
estamos fazendo a verdadeira 
diversificação e com uma ge-
ração significativa de postos 
de trabalho”, completa.

SETOR
ALIMENTÍCIO CRESCE
A escolha da cidade como 

a 20ª melhor do Brasil para 
se fazer negócios, conforme a 
Revista Exame, evidencia “to-
dos estes nossos atributos”, 
diz Cechinato. Entre os inves-
timentos estão nos setores de 
alimentos, varejista e educa-
ção. Inclusive, segundo o se-
cretário, há crescimento para 
o setor logístico e alimentício. 
“Há 10 anos, o segmento de 
logística praticamente não 
existia. E o de alimentos 
vem tendo um crescimento 
expressivo”, reflete.

Das 10 empresas que pro-
jetam investimentos na ci-
dade, cinco são do setor de 
alimentos, como a Germani 
Alimentos, o Miller Super-
mercados, a Excelsior, o Fri-
gorífico Gassen e o Frigorífico 
Rio Pardinho. Juntos, eles 
somam R$ 191 milhões.

OUTRAS ÁREAS
A cidade se consolidou, 

também, como polo esta-
dual de ensino, comércio e 
prestação de serviços (saúde 
entre outros), aponta Cechi-
nato. A exemplo, no setor de 
educação, a Faculdade Dom 
Alberto, com o maior inves-
timento de todos, somando 

INVESTIMENTOS 2019/2020

INVESTIMENTO

R$ 57,4 milhões

R$ 50 milhões
R$ 41 milhões
R$ 40 milhões
R$ 40 milhões
R$ 30 milhões
R$ 30 milhões
R$ 20 milhões
R$ 15 milhões
R$ 10 milhões

R$ 333,4 milhões

EMPREGOS

457

150
455
100
70
150
80
50
30
62

1.604

EMPRESAS

Grupo De Ensino Faveni 
(Dom Alberto)
Germani Alimentos
Miller Supermercados
Metalúrgica Mor
Excelsior Alimentos
Frigorífico Gassen
Frigorífico Rio Pardinho
Imply
Clínica Cedil
Cirúrgica Santa Cruz
TOTAL
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Investimentos somam R$ 333 milhões
Até o final de 2020, 
10 novos projetos 
serão concluídos. 
Cinco são do setor 
alimentício, que 
mostra crescimento

Santa Cruz é polo estadual de ensino, comércio e prestação de serviços

EM SANTA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Santa Cruz do Sul  vem 
se destacando por 
atrair grandes empre-

sas e grandes projetos. A 
vinda da rede Havan, cuja 
loja foi inaugurada no dia 
20 de setembro, é exemplo 
disso. Mais investimentos 
serão feitos neste ano e a 
projeção até o final de 2020 é 
que o Município receba uma 
injeção de R$ 333,4 milhões 
e geração de mais de 1,6 mil 
empregos com a execução 
de 10 projetos. No quadro 
abaixo estão listados somente 
aqueles autorizados pelos 
empreendedores para divul-
gação, conforme o secretário 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
César Cechinato. Também 
não estão listados os inves-
timentos na área imobiliária 
(construção civil).

Cada um desses projetos 
tem investimento superior 
a R$ 10 milhões. Destas em-
presas, todas estão em anda-
mento de obras e melhorias 
ou em fase de licenciamentos 
e estruturação. Para o Secre-
tário, uma conquista. “Poucas 
cidades no país apresentam 
o dinamismo da economia 
de Santa Cruz. E talvez pou-

CAROLINA ALMEIDA

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

R$ 57,4 milhões. A projeção 
ainda é de gerar 457 postos 
de trabalho.

Também estão na lista em-

presas no setor de logística 
e distribuição, tecnologia e 
saúde, casos da Metalúrgica 
Mor, Imply, Clínica Cedil e 

Cirúrgica Santa Cruz, tota-
lizando R$ 85 milhões de in-
vestimentos e oportunizando 
242 novos empregos. 


