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ATIVIDADE
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de artigos do vestuário
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Serviços de pintura 
de edifícios em geral

Instalação e 
manutenção elétrica
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Sta. Cruz registra três MEIs por dia

Seis proprietários de imóveis vão pagar multa por causa da dengue

Somente no 
primeiro semestre 
deste ano, Portal 
do Empreendedor 
formalizou 556 
novos cadastros

Lourdes é MEI e atua no ramo de vestuário em Sta. Cruz

NEGÓCIOS

SANTA CRUZ

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

6264. Esse é o número 
de Microempresários 
Individuais (MEIs) em 

Santa Cruz do Sul. A maioria 
deles - 557 - atua no ramo de 
comércio varejista, vendendo 
artigos de vestuário e asses-
sórios. De julho do ano pas-
sado para agora, o aumento 
no número de MEIs foi de 
quase 20% em Santa Cruz. O 
número passou de 5.248 para 
6.264. Vera Cruz e Vale do Sol 
também apresentaram cresci-
mento. A faixa etária que mais 
tem empreendedores é a de 31 
a 40 anos, nos três municípios. 
Somente em Santa Cruz são 
1.986, de acordo com dados 
do Portal do Empreendedor, 
com base no mês de julho. 

Esse aumento, segundo o 
agente de desenvolvimento 
do Banco do Povo, de Santa 
Cruz do Sul, Paulo Mans, 
pode ser atribuído a dois 
principais motivos: o sonho 
das pessoas em ter o pró-
prio negócio e a necessidade, 
provocada pela perda do 
emprego. “Percebemos isso 
pelo número de cadastros em 
2019. Somente no primeiro 
semestre foram 556 [o que dá 
uma média de três novos a 
cada dia], contra 340 em todo 
o ano de 2018. Isso é reflexo 

LUCAS BATISTA

da crise do ano passado, em 
que as pessoas perderam 
emprego, ficaram recebendo 
seguro-desemprego e neste 
ano decidiram criar uma 
MEI”, explica. O aumento 
pode ser explicado também 
pela terceirização de serviços. 
Hoje, muitos estão criando 
uma MEI e atuando como 
prestador de alguma ativida-
de, como a de jardineiro, por 
exemplo.

Segundo Mans, hoje ter 
uma MEI significa a oportuni-
dade de buscar a formalidade, 
embora o dado da Secretaria 
Municipal da Fazenda aponte 
que muitos não estão com 
o alvará expedido. “O dado 
da secretaria mostra que 
são 1.413 MEIs cadastradas. 
A orientação é que após o 

cadastro no Portal do Em-
preendedor, a pessoa se dirija 
até a Prefeitura e solicite o al-
vará. O primeiro é gratuito”, 
pontua.

UMA MEI NO CENTRO
Maria de Lourdes Barbian 

tem 58 anos e possui uma loja 
de confecção e venda de rou-
pas no Centro de Santa Cruz 
do Sul. Iniciou como funcio-
nária e hoje tem seu próprio 
empreendimento. A história 
da moradora de Linha Nova 
é alicerçada na força de vonta-
de, na dedicação e na gestão. 
“Nem sempre é fácil. Há três 
anos o meu filho mais novo 
sofreu um acidente e tive que 
ficar por um período com a 
loja fechada. Nessa época não 
consegui continuar pagando 
um financiamento que havia 

feito e precisei renegociar”, 
lembra ela, que após os cui-
dados e a recuperação de Jor-
dan, hoje com 20 anos, voltou 
a se dedicar ao negócio.

Para o futuro, ela projeta 
a venda da parte da loja e 
pretende transferir os ma-
quinários para a sua casa, de 
onde deve seguir a produzir 

os vestidos de primeira eu-
caristia, de prenda e para a 
Oktoberfest. “Tenho apenas 
quatro parcelas ainda do fi-
nanciamento a serem pagas e 
depois estarei com mais folga. 
O Natal deste ano será, com 
certeza, mais gordo”, sonha 
Lourdes, grata pelas oportu-
nidades.

228 proprietários de imó-
veis já foram advertidos por 
não eliminar focos do mos-
quito Aedes aegypti em Santa 
Cruz do Sul. Pelo menos 
seis deles foram multados, 
já que em uma segunda 
visita a situação se repetiu. 
O valor da primeira multa é 
de R$ 315,66. 

As advertências ocorre-

ram durante forças-tarefas, 
visitas de rotina de agentes 
de endemias e fiscalizações 
com base em denúncias. 
Entretanto, os números ten-
dem a aumentar, já que não 
estão incluídas as notifi-
cações da força-tarefa do 
bairro Avenida.

De acordo com a Vigilân-
cia Epidemiológica, duas 

das multas foram aplicadas 
no Santo Inácio, bairro com 
a segunda maior incidência 
de notificações - já são, pelo 
menos, 94, atrás apenas do 
Universitário, que tem 108. 
As outras multas foram nos 
bairros Ana Nery, Country, 
Senai e Universitário.

MULTA
Em maio foi sancionada 

pelo prefeito Telmo Kirst a 
lei que dispõe sobre o Pro-
grama de Prevenção e Com-
bate ao Mosquito. Com isso, 
as penalidades se tornaram 
mais severas. O morador em 
cuja residência for identifi-
cado foco é advertido e, caso 
a situação se repita em uma 
segunda visita de agentes, 
é multado.

Até a última segunda-fei-
ra, dia 29 de julho, a Secre-
taria de Saúde registrou 150 
notificações de dengue em 
Santa Cruz do Sul. Do total, 
105 casos ainda aguarda-
vam análise do Laboratório 
Central do Estado (Lacen), 
17 foram descartados e 28 
confirmados - um deles con-
traído fora do município.


