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A Família Fardo Vinícola, de Quatro Barras, está com duas 

promoções neste m de ano. Na compra de três rótulos das 

Linhas Casa ou Encontro você ganha uma garrafa de Grappa 36º, 

destilado feito a partir da casca da uva. Já na compra de quatro 

rótulos Linha Casa ou Encontro leve, gratuitamente, 

uma garrafa de Cabernet Sauvignon 2011. 

Promoção válida até o dia 30 de dezembro.

PROMOÇÃO DO MÊS

WWW.FAMILIAFARDO.COM.BR
Vinícola Ambrosio Fardo  |  Rod.BR-116,  550, Km 69  |  Palmitalzinho

Quatro Barras  |  Tel. (041) 3672 1693 / (041) 3672-4488
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SANTA LUZIA 

GÁS E ÁGUA

3679-1434
3679-9132
9792-7080

É só ligar que a gente entrega!

Revendedor Autorizado Liquigás

Telas galvanizadas
e revestidas em PVC.
Arame liso e farpado.

Fone: 41 3676-2472
Rua Coronel Martins Cruz, 584
Centro - Campina Grande do Sul

Campina Grande do Sul 
viveu um momento delicado 
em sua economia quando a 
Brandl do Brasil, que fábrica 
peça para automóveis, entrou 
em um efeito de crise após ter 
seus contratos rompidos com a 
General Motors e a Renault, 
fato que ocasionou a demissão 
de mais de 300 funcionários. 
Para manter o funcionamento, 
a empresa reduziu custos, suas 
atividades e buscou o Poder 
Judiciário pedindo sua Recupe-
ração Judicial, para que assim 
pudesse junto aos credores ter 
as condições, previstas em lei, 
para parcelamento dos débitos.

Na época, em agosto de 
2014, foi realizada a Assem-
bléia de Credores, na qual foi 
aprovado o plano de Recupera-
ção, onde constava a maneira 
como seriam feitos os paga-
mentos aos credores. No caso 
dos ex-funcionários, por exem-
plo, foi estabelecido o prazo de 
12 meses para quitação das 
dívidas reconhecidas no plano 
de recuperação.

Atualmente, ainda que o 

mercado da indústria automoti-
va venha enfrentando sérios 
problemas com a crise econô-
mica, as mudanças impostas 
pela Brandl do Brasil, ao que 
tudo indica, estão dando resul-
tados. Os débitos trabalhistas 
que estavam previstos no plano 
de recuperação foram pagos e 
agora a empresa começa a bus-
car novos desafios com a recon-
quista do mercado.

Toda a sequencia de paga-
mentos vem sendo acompanha-
da e fiscalizada pelo adminis-
t r a d o r  j u d i c i a l  A d e m a r 
Nitschke Júnior, nomeado pela 
juíza da Vara Cível de Campina 
Grande do Sul, Adriana Benini. 
Segundo Nitschke Júnior, a 
Brandl está conseguindo cum-
prir os acordos de forma satis-
fatória ao Poder Judiciário. “É 
fato amplamente conhecido 
que a crise econômica vem 
comprometendo a indústria 
nacional. Em uma situação 
como essa, é bastante satisfató-
rio para o Poder Judiciário e 
seus auxiliares poder identifi-
car uma situação em que a crise 

econômica vem sendo supera-
da por uma importante empresa 
para de Campina Grande do 
Sul”. 

O administrador acredita 
ainda que a empresa tenha tudo 
para reconquistar seu espaço no 
setor automotivo. “Com o paga-
mento dos credores trabalhis-
tas, como já aprovado no plano 
de recuperação, agora a Brandl 
do Brasil terá um bom prazo de 
carência com os demais credo-
res, permitindo que a empresa 
volte a conquistar seu espaço 
na indústria automotiva e, se o 
mercado ajudar, possa voltar a 
utilizar a plenitude de sua capa-
cidade produtiva, a qual estimo 
que hoje ainda esteja abaixo 
dos 20% do potencial que a 
empresa tem.”

Localizada na Estrada da 
Roseira, em Campina Grande 
do Sul, a Brandl do Brasil no 
auge da sua produção empre-
gou mais de 400 pessoas, cola-
borando com a economia de 
toda a região, fato qual a socie-
dade espera um dia voltar a 
acontecer.

Em recuperação judicial, 

Brandl do Brasil caminha para 

voltar ao mercado Jogos	movimentados,	 reple-

tos	de	emoções	e	grandes	lances.	

Assim	foram	as	partidas	decisi-

vas	 do	 Campinão	 2015	 entre	

Tchuruu	e	União,	 realizadas	na	

tarde	 deste	 domingo	 (20),	 no	

estádio	Pedro	Dalprá	Filho,	 em	

Campina	Grande	do	Sul.		

O	Tchuruu	levou	a	melhor	e	

teve	mais	uma	página	escrita	na	

história	do	futebol	amador	cam-

pinense.	Após	seis	anos	do	pri-

meiro	tı́tulo	(2009)	e	dois	vice-

campeonatos	 (2010	 e	 2014)	 o	

tricolor	 da	 campina	 voltou	 a	

erguer	 o	 caneco,	 com	 a	 vitória	

por	 3	 a	 1	 sobre	 o	 caçulinha	

União,	 e	 a	 torcida	 �inalmente	

pode	soltar	o	grito	de	campeão	

que	estava	entalado	na	garganta.

Mas	a	festa	não	para	por	aı́.	

Na	partida	preliminar,	a	decisão	

Juvenil,	 o	 Tchuruu	 também	

levantou	 a	 taça	 de	 campeão.	 A	

equipe	derrotou	também	a	base	

do	União,	por	2	a	1,	conquistan-

do	mais	uma	vez	o	tı́tulo	na	cate-

goria.

Com	 esses	 resultados,	 o	

clube	 já	 pode	 pensar	 em	 qual	

música	 irá	 pedir	 no	 Fantástico	

nesse	�inal	de	ano.	Em	setembro	

o	 clube	 do	 presidente	 Danilo	

Taverna,	 já	havia	sido	campeão	

no	 Máster	 2015,	 ao	 vencer	 de	

virada	o	Engenho	Velho,	por	5	a	

3,	�icando	com	o	tı́tulo	da	com-

petição.	 São	 três	 conquistas	na	

temporada.

Tchuruu quebra jejum e 

conquista o Campinão 2015


