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Empreendedorismo 
vai estar em foco
Segunda edição da Semana do Empreendedor de Vera Cruz já começa a ganhar 
forma e tem programação definida, com três dias intensos de atividades

LUCiana mandLEr
redacao1@jornalarauto.com.br

28, 29 e 30 de agosto

Empresários podem se inscrever
para a Rodada de Negócios

A segunda edição da Se-
mana do Empreendedor de 
Vera Cruz começa a ganhar 
forma e já tem data para acon-
tecer. Nos dias 28, 29 e 30 de 
agosto, os empresários locais 
e da região terão a oportuni-
dade de agregar conhecimen-
to, bem como evidenciar seus 
serviços e produtos. 

O evento organizado pela 
Prefeitura de Vera Cruz, 
Ajevec, Acisa e Sebrae, com 
apoio do Grupo Arauto e da 
Ativalis, está sendo prepara-
do para oferecer três dias de 
programação intensa, com 
abertura na terça-feira, dia 28, 
nas dependências do Clube 
Vera Cruz, com recepção a 
partir das 19h30min. Às 20 
horas haverá palestra com 
Aline Eggers, proprietária da 
empresa Fruki. Na ocasião, 
Aline contará sobre a traje-
tória da empresa, bem somo 
abordará sobre desafios e 
oportunidades.

Na quarta-feira, dia 29, o 
dia será intenso, com diversas 
atividades programadas. Pela 
manhã, a partir das 9h30min,  

A segunda edição da Ro-
dada de Negócios já está com 
as inscrições abertas na plata-
forma do Sebrae, através do 
link: www.sebrae-rs.com.br/
rodadasdenegocios. Basta cli-
car em “Fazer a Inscrição” na 
Rodada de Negócios de Vera 
Cruz, explica o secretário de 

Administração e Desenvol-
vimento Econômico de Vera 
Cruz, Leandro Wagner.

Segundo ele, já estão con-
firmadas 10 empresas ânco-
ras: Imply, Germani, Unisc 
(com duas mesas), Kopp 
Tecnologia, Xalingo, Hospital 
Santa Cruz, Universal Leaf 

Aline Eggers emoldurada por Leandro Wagner e Maiquel Thessing

Primeira edição foi um sucesso e ideia é repetir a dose

Tabacos (com duas mesas), 
Sulprint e Mercur.

A Rodada de Negócios tem 
o intuito de aproximar em-
preendedores de pequenos 
negócios de grandes empre-
sas e prefeituras comprado-
ras da região. O perfil dos 
participantes, de forma geral, 
são micro e pequenas empre-
sas de Vera Cruz e região que 
terão a oportunidade de ofer-
tar seus produtos e serviços, 
além de grandes e médias 
empresas demandantes.

O secretário Leandro Wag-
ner reforça o chamamento 
aos empresários para que 
possam aproveitar esta opor-
tunidade de negócios junto a 
empresas âncoras. A primeira 
edição foi um sucesso e o 
objetivo é repetir, atraindo o 
empresariado.
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uma equipe da Incubadora 
Tecnológica da Unisc trará 
o tema “Conversando com 
Jovens Empreendedores”, no 
saguão da escola Vera Cruz, o 
Poli, para os alunos e demais 
interessados. À tarde aconte-
ce o encontro da agricultura 
familiar empreendedora, 
com foco em novas tendên-
cias para o campo. O evento 
vai acontecer no Clube e tem 
parceria da Coopervec. 

Na sequência haverá reu-
nião do Conselho de Articu-
lação Sindical e Empresarial 
(Conase/Fiergs). À noite, às 
20 horas, é a vez da palestra 
com o coach Ronan Mairesse, 

que falará sobre “Atitude e 
Liderança”.

Na quinta-feira, dia 30, 
último dia de evento, a partir 
das 13 horas, no Clube Vera 
Cruz, inicia a segunda edição 
da Rodada de Negócios. Para 
encerrar a programação, às 
20 horas, acontece o Troca 
de Cartões. Segundo o se-
cretário de Administração e 
Desenvolvimento Econômi-
co de Vera Cruz, Leandro 
Wagner, é um evento para 
fazer contatos e também para 
confraternizar. “A Semana, 
de forma geral, será uma 
oportunidade para o empre-
sariado”, afirma.
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maiS uma vez as lideranças regionais se empenham 
em uma campanha pela duplicação da rodovia RSC-287, 
de Tabaí a Santa Maria. Bem-vinda e oportuna, diga-se. A 
cada semana multiplicam-se as notícias sobre acidentes 
na estrada, alguns com vítimas fatais, infelizmente, mas 
quase todos com lesões pessoais graves e muitos, muitos 
prejuízos materiais. Não cabe aqui perguntar nem julgar 
a responsabilidade direta ou indireta pelas ocorrências, o 
que resta aos levantamentos periciais em cada caso. O fato 
concreto é que a estrada encontra-se saturada e precaria-
mente conservada. Nem se pode chamar de rodovia, e sim, 
um “remendão” rodoviário. O trânsito de veículos está acima 
da sua capacidade, em qualquer hora do dia e em qualquer 
dia da semana. Por certo, esse trafego intenso aumenta o 
estresse dos condutores, podendo então cometer erros de 
avaliação. A demanda atual da estrada exige cuidado redo-
brado dos motoristas. 

dE fato, não tem justificativa o descaso do Piratini com 
uma estrada que integra os vales no interior do estado. 
Aqui mesmo neste espaço, era comentado em junho de 
2012 que a RSC-287 estava esgotada há pelo menos cinco 
anos. Ou seja, em 2007, há 11 anos, se abordava a questão. 
Na época, o então secretário de Infraestrutura e Logística, 
Beto Albuquerque, afirmava aos prefeitos da região que a 
duplicação era prioridade, inclusive teria assinado a ordem 
de elaboração do projeto, que caberia a Ecoplan. Ora, se esse 
projeto realmente foi elaborado na época, é bem possível 
que esteja defasado, porque o estudo levaria em conta a 
contagem do tráfego, sondagens, levantamentos topo-
gráficos e afins. Histórico à parte, o que foi feito? Governos 
entram e saem, políticos vêm e vão, levam os votos, mas a 
região ainda espera por respostas. Em tempos de campanha, 
pergunta-se: os candidatos vão renovar as promessas, ou 
vão realmente assumir um compromisso honesto? 

POr falar em campanha, estamos mesmo diante de 
um período eleitoral atípico. Primeiro, pelo que está com-
provado, que é o desinteresse do eleitor que pretende se 
abster, votar em branco ou nulo. Outra condição revela que 
os presidenciáveis ainda não têm seus candidatos a vice, 
pelo menos até o fechamento deste espaço. Há quem diga 
e sustente, que os vices em tempos de eleições diretas, são 
conspiradores. Quando Tancredo Neves adoeceu às vésperas 
de sua posse e seu quadro se tornou irreversível, o vice José 
Sarney já preparava uma equipe para assumir o Planalto. O 
vice Itamar Franco e seus apoiadores torciam pela derrocada 
de Collor de Mello, o que acabou acontecendo. Bem recente, 
Michel Temer, na condição de vice, chegou a dar entrevista 
apoiando o impedimento de Dilma Rousseff. Diante deste 
histórico de conspiradores entrincheirados, todo cuidado é 
pouco na escolha do vice. O companheiro de hoje pode ser 
o conspirador de amanhã.

POiS é no mínimo estranho que os presidenciáveis real-
mente não tenham manifestado interesse com quem dese-
jam compartilhar a campanha. Uma situação indefinida que 
só serve mesmo para aumentar ainda mais a desconfiança 
do eleitorado. Pela frente, um quadro que alinha como pre-
feridos aqueles cuja regressividade política inspira cuidados 
pelo histórico de desonestidades, apego às falcatruas, pela 
visão míope dos problemas econômico-sociais, pela falta de 
projeto de governo. Há os que se oferecem de forma franca, 
mas que só desejam se manter no poder para garantir o foro 
privilegiado. Talvez esteja aí a dificuldade dos candidatos em 
identificar os seus vices. Quando bons nomes se apresentam, 
o problema fica no partido, que pode não ter a expressão 
eleitoral desejada e muito menos aqueles preciosos minutos 
na telinha. Esta equação do vice terá que ser resolvida nos 
próximos dias. Conspiradores ou não. 


