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Está decretada a falência da Intab
No dia 4 de 
outubro último ela 
foi formalizada, 
segundo processo 
em tramitação na 
Comarca de Vera Cruz
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Agora é oficial. Está 
decretada a falência 
da Intab Indústria 

de Tabacos e Agropecuária 
Ltda, empresa que por mui-
tos anos foi a maior geradora 
de ICMS  de Vale do Sol. A 
falência foi decretada no dia 
4 de outubro de 2019, aten-
dendo pedido da fumageira 
por meio de seus advogados. 
O processo tramita em Vara 
Única da Comarca de Vera 
Cruz e no dia 7 de outubro, 
Paulo Pilz foi intimado e 
aceitou a nomeação de ad-
ministrador judicial.

À Redação do Grupo 
Arauto, Pilz informou que 
está iniciando a apuração 
do universo de credores 

Manifestação de produtores ocorreu em 2015

ARqUIVO ARAUTO

| Em 24 de outubro de 2015, matéria retratou o protes-
to de fumicultores naquela que era a principal via de 
acesso a Vale do Sol. Mais de 100 fumicultores, vindos 
de pelo menos 15 municípios - entre os quais Barros 
Cassal, São Lourenço do Sul, Arvorezinha, Barão do 
Triunfo -, bloquearam o trânsito como forma de cha-
mar a atenção da diretoria da Indústria.
| Em matéria publicada em 27 de fevereiro de 2016, os 
problemas financeiros da Intab estiveram em evidên-
cia e foi reafirmado o compromisso da empresa em 
quitar, em cinco parcelas, uma dívida com mais de 
700 fumicultores que não teriam recebido o montante 
devido pela safra entregue. Em outubro de 2015, atra-
vés da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
(Fetag-RS), a Intab encaminhou a proposta de acordo 
com os produtores, alegando uma dívida de aproxi-
madamente R$ 8.889.945. Em contato nesta sema-
na com o  Sindicato dos Trabalhadores Agricultores 
Familiares de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol 
e Herveiras, que averiguou a situação, informou que 
a quinta parcela não foi paga, inclusive alguns produ-
tores que tiveram fumo comprado depois do referido 
acordo também não teriam recebido pagamento, 
informa o presidente Renato Goerck.

FOI NOTÍCIA

Os alunos que participam 
da Sessão Plenária do Estu-
dante estão se preparando 
para a Semana do Município, 
quando irão desempenhar o 
papel da vereança numa reu-
nião ordinária. Desde agosto, 
estão participando de reu-
niões semanais, estudando 
projetos de lei, conhecendo 
loteamentos clandestinos ou 
irregulares, analisando proje-
tos de asfaltamento, licitações, 
enfim, vários aspectos que 
envolvem a gestão pública 
municipal.

Eles estão analisando diver-
sos projetos que já tramitaram 
na Câmara, como as diretrizes 
orçamentárias de 2020, contra-
tação de professores, normas 
sobre a Regularização Fundiá-
ria Urbana – Reurb, programa 
da patrulha agrícola, etc. Tam-
bém irão realizar a votação de 
alguns projetos de lei.

A reunião será coordenada 

Plenária do Estudante está na reta final

Jovens atuam como vereadores e analisam projetos

SIMONE FLESCH

EXPERIÊNCIA LEGISLATIVA

que a empresa possui, e a 
preferência obedece a or-
dem dos termos fixados na 
lei 11.101/2005, que regula 
a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade 
empresária. 

COM AGENDAMENTO
O Administrador Judicial 

estará à disposição de todos 
os credores da empresa para 
informações sobre o proces-
so e eventuais verificações, 
na sede da empresa, na rua 
Padre Guilherme, 178, no 
centro de Vale do Sol, dia-

riamente, das 9 às 11 horas, 
mediante agendamento pelo 
e-mail prpilz@hotmail.com.

A respeito dos bens repre-
sentados pelo patrimônio 
da empresa, é encargo do 
Administrador Judicial a 
arrecadação e respectiva 
avaliação, trabalho esse que 
demandará bastante tempo 
ainda, explica Pilz, portanto 
não há como projetar quais-
quer valores, bem como 
quanto ao pagamento dos 
credores. “Desde já adianto 
que na falência não há previ-
são legal de negociação com 

credores”, frisa. Os credores 
receberão correspondência 
do Administrador Judicial 

informando o valor do seu 
crédito e a respectiva clas-
sificação.

Nesta quarta-feira, dia 16, 
foi assinada a renovação do 
convênio entre a Prefeitura 
de Vale do Sol e o Corpo de 
Bombeiros de Vera Cruz. 
O convênio valerá de 1º de 
novembro deste ano a 31 de 
outubro de 2020 e terá custo 
de R$ 4.135,20 mensal.

O prefeito Maiquel Silva 
afirma que com o convênio, o 
município segue garantindo 
atendimento dos bombeiros, 
com auxílio nos serviços de 
preservação e salvamento de 

vida e patrimônio em situação 
de incêndios, desastres, inci-
dentes, calamidades e outras 
atividades relacionadas à de-
fesa civil e prevenção. “É uma 
parceria muito importante e 
necessária, haja vista que o 
nosso município não tem con-
dições financeiras de manter 
uma sede”, salienta. Ele ressal-
ta que o Corpo de Bombeiros 
é uma força fundamental no 
plano de segurança e presta 
serviço eficaz, dinâmico e de 
grande valia à população.

Vale renova com bombeiros

Município e corporação renovaram convênio quarta

DIVULGAçãO

CONVÊNIO ASSINADO

pela Mesa Diretora, eleita 
entre eles: presidente Brenda 
Luiza Flesch, vice-presidente 
Amanda Carolina Haubert, 
primeira secretária Stefani 
Kauani Lange e segundo 
secretário Maurício Luan 
Stumm. Os demais verea-
dores serão Ana Caroline 
Schwantz, Gabriel Henrique 
Gehrke, Ismael Konrad, Róger 

Samuel de Souza e Taylor 
Gabriel Behling Zuege. Já o 
espaço da Tribuna Popular 
será ocupado pela aluna Ja-
mile dos Santos de Camargo.

A comunidade está convi-
dada para prestigiar a Sessão 
Plenária do Estudante, que 
ocorre dia 4 de novembro, a 
partir das 19h, em comemora-
ção aos 27 anos de Vale do Sol. 


