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OPINIÃO

Uma parceria fundamental
O

prefeito de Gramado,
Nestor Tissot, comemora,
agradece e reconhece o
desempenho de todas as empresas de Gramado pela contribuição que oferecem ao município,
aos moradores e visitantes. “A
iniciativa privada é indispensável
para que uma cidade possa evoluir. Por isso, é tão importante
que tenhamos empresas desse
porte no município, tendo a certeza que cada uma delas vem
fazendo a sua parte para que
Gramado se desenvolva cada vez
mais”, destaca o prefeito.
Nestor vê os segmentos privados como corresponsáveis
pelo bom desenvolvimento de
Gramado. “É evidente que a arrecadação dessas empresas é importante para o município, pois
é através dessa arrecadação que
podemos investir em obras que
geram bem-estar para a comunidade gramadense. Mas não é só

isso: empresas como essas geram
oportunidades, dão condições
para que o gramadense tenha um
bom emprego e seja reconhecido
pelo que faz. Essas são as verdadeiras obras: aquelas que são
totalmente voltadas para as pessoas”, ressalta Nestor.
Segundo ele, a Prefeitura pretende manter parcerias com o
Sebrae e Senac, buscando a capacitação da mão de obra, além
de contribuir investindo em melhorias de acessibilidade e mobilidade, para que as empresas
possam se estruturar e crescer,
gerando emprego e renda. Para o
prefeito, o empreendedorismo do
povo gramadense também contribuiu para o sucesso de várias indústrias, fábricas e comércio em
geral. “Acredito que o foco e a
determinação são imprescindíveis
para o sucesso profissional. Essas
empresas que se destacam como
as que mais arrecadam ICMS e

ISSQN certamente mantiveram
seu foco, respeitaram seu planejamento e buscaram seu sucesso.
Além disso, é muito importante
que o funcionário seja respeitado
para que haja evolução financeira
e valorização da mão de obra”,
opina Nestor.
Indagado sobre a contribuição do poder público para o
desenvolvimento empresarial
de Gramado, Nestor ressalta:
“Construímos parcerias, buscamos recursos para investimentos
grandiosos nas estradas, melhoramos a acessibilidade urbana,
investindo também em melhorias
nos serviços públicos prestados à
comunidade que faz com que a
mão de obra permaneça em nosso município”.
O prefeito acredita que os proprietários das empresas optaram
por instalar os seus empreendimentos no município porque
amam Gramado. “Tenho certeza

fotos divulgação

que todos aqueles que mantêm
empresas no município estão
aqui porque carregam Gramado
no peito e tem orgulho de contribuir para o desenvolvimento da
cidade. O sucesso das empresas
é também o sucesso do município”, concluiu Nestor.

Gramado vive um bom momento na economia

J

oão Pedro Till é
responsável pelas
finanças de Gramado
como secretário
municipal da Fazenda
há 13 anos ininterruptos.
Enquanto agente público,
além de acompanhar
o crescimento de
Gramado, também vem
presenciando o avanço
das indústrias e fábricas,
ou seja, ele testemunhou
o quanto a iniciativa
privada, principalmente
as 20 maiores
empresas de Gramado,
desenvolveram-se nos
últimos anos. Além disso,
o secretário também
comemora o sucesso
das empresas. “Elas
são a razão principal
do crescimento do
nosso PIB”, destacou
Till. Para o secretário,
Gramado está no seu
melhor momento da
economia. “Basta
verificar o crescimento
e implantação de novos
empreendimentos no
município”, ressalta o
secretário.

ENTREVISTA
JG - Qual a principal fonte de riqueza
de Gramado?
Till - O empreendedorismo da nossa gente.
JG - Em quais pontos as 20 maiores
empresas da cidade contribuem com o
desenvolvimento do município?
Till - Geração de emprego e renda.
JG - No RS, qual a colocação de
Gramado no ranking dos municípios
com a maior economia?
Till - Segundo dados da Fundação de
Economia e Estatística, Gramado figura
no Estado na posição 64ª.
JG Por que essas empresas se
instalaram ou investem em Gramado?
Till - Por ver Gramado como uma marca
consolidada possibilitando uma melhor
garantia no investimento aqui realizado.

JG - O desempenho dessas empresas
em arrecadação de ISSQN e ICMS
contribuem com o coletivo de que
maneira?
Till - Sim, contribuindo com a
arrecadação do município, dando ao
mesmo condições de aplicar valores em
obras, saúde, educação e segurança.
JG - Essas empresas recebem incentivos
especiais do poder público?
Till - De alguma forma ou de outra,
todas recebem apoio do município.
JG - Qual será o futuro dessas
empresas?
Till - Consolidação e crescimento
constante.
JG - Por que nessas empresas fazem a
diferença em Gramado?

JG - O crescimento de Gramado
acompanha a evolução das empresas,
ou vice-versa?

Till - Pelo dinamismo de seus dirigentes
e pela qualificação da mão de obra da
nossa gente.

Till - Sim, em especial nos investimentos
de infraestrutura, o que garantiu para
Gramado no ano um investimento no
valor de mais de 11 milhões de reais.

JG - Em relação ao PIB de Gramado,
qual o papel dessas empresas?
Till - Fundamental, elas são a razão

principal do crescimento do nosso PIB.
JG - Se alguma dessas empresas
fossem embora de Gramado, qual seria
o impacto nas finanças e economia do
município?
Till - Negativo, por isso nem pensamos
nessa possibilidade e trabalhamos para
que isso não ocorra. Para encerrar
podemos afirmar que o sucesso de
um está lincado ao sucesso do outro.
A parceria público e privado nos
impulsiona e nos leva à consolidação
e reconhecimento nacional e
internacional.

