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Evento, que inicia 
nesta terça-feira, 
às 19h30min, com 
palestra no Clube Vera 
Cruz, terá três dias de 
intensa programação

Entre os eventos desta edição, a Rodada de Negócios, que será na quinta-feira
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A terceira edição da 
Semana do Empreen-
dedor de Vera Cruz, 

que inicia hoje, terá três dias 
de intensa programação. Será 
uma oportunidade para que 
empresas divulguem suas 
marcas, troquem informações, 
alavanquem seus negócios e 
adquiram conhecimentos. Sai-
ba três motivos para não ficar 
de fora, segundo os organi-
zadores: secretário de Admi-
nistração e Desenvolvimento 
Econômico, Leandro Wagner;  
presidente da Ajevec, Regina 
Agnes; e presidente da Acisa, 
Ubirajara de Almeida. 

MOTIVO 1
A Semana do Empreende-

dor, desde a primeira edição, 
segue a diretriz de trazer 
à comunidade empresarial 
informação, novos negócios, 
histórias de sucesso e opor-
tunidades. “Esse alinhamento 
mostrou-se acertado pela 
consolidação do evento no 

ARQUIVO ARAUTO

O evento é uma promo-
ção da Prefeitura, Acisa, 
Ajevec e Sebrae, com 
apoio do Grupo Arau-
to de Comunicação e 
dos parceiros Naturalis 
Assessoria Ambiental; 
Casa das Tintas; Quero 
Quero; Via Brasil; Comer-
cial Tipuanas; Funerária 
Caminho da Paz; Escri-
tório Dolitec; Padaria 
Imigrante e Sicredi.

O EVENTO

HOSPITAL VERA CRUZ em 19/08/2019

INTERNADOS

Ary Arthur Mueller
Erasmo Manoel Severo
Leonardo Lopes Rodrigues
Maria Valesca Schaefer

Três motivos para não perder 
a Semana do Empreendedor

Dia 20 - Terça-feira
19h30min, no Clube Vera Cruz: palestra “Desmistifican-
do a indústria 4.0: como o pequeno empresário pode 
aumentar sua produtividade, com Carlos Artur Trein, 
diretor regional do Senai/RS.

Dia 21 - Quarta-feira
9h30min, na Escola Vera Cruz: divulgação do Startup 
Weekend/Unisc; 
14 horas, no Clube Vera Cruz: “Empreendedorismo e 
tecnologia no campo”; 14h20min - Empreendendo na 
Agricultura Familiar, com Elcio Steyding, técnico em 
agropecuária e produtor/profissional, atuando desde 
2012 na cultura do morango; 15 horas - Renda extra 
e valorização das propriedades rurais da agricultura 
familiar de Venâncio Aires, com Angélica Diefenthaler, 
coordenadora de turismo do município; Depoimento 
de Rogério e Rejane Schwinn – figueira centenária;
19h30min, no Clube Vera Cruz, palestra case “A história 
da Mor”, com o presidente André Backes.

Dia 22 - Quinta-feira
13h30min, Clube Vera Cruz: Rodada de Negócios;
17 horas, no Espaço Feliz: reunião do Conselho de Arti-
culação Sindical e Empresarial (Conase/Fiergs);
19h30min, no Clube Vera Cruz: palestra “Liderança, a 
gestão do amanhã”, com Bruno Barbosa, diretor da 
Vithall Treinamentos.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

calendário e pela receptivi-
dade que possui tanto local 
como regionalmente”, avalia 
o secretário Leandro Wagner. 
“Mais uma vez, unimos es-
forços através das entidades 
parceiras para proporcionar 
esta mesma qualidade nos 
eventos, em todos os setores, 
seja primário, secundário ou 
terceiro setor”, reforça.

MOTIVO 2 
Segundo a presidente da 

Ajevec, Regina Agnes, os 
jovens empreendedores de 
Vera Cruz e de toda a região 
têm muitas dúvidas de como 
fazer sua empresa evoluir 
e de como podem alcançar 
patamares favoráveis para 
se manterem ativos em um 
mercado com cada vez mais 
concorrência. “Participar da 
Semana do Empreendedor 
traz aos novos empresários 
duas coisas: a primeira é 
o aprendizado (irão ouvir 
dicas, experiências positivas 
e negativas, fórmulas que 
já funcionaram aos outros e 
caminhos que estão sendo 
visualizados no futuro) e 
a segunda é fazer contatos 
(conhecer novas pessoas e ter 
acesso a empresas de grande 
porte para possíveis negó-
cios)”, acredita. “Participar 
da Semana do Empreendedor 

é isso, aprender, conhecer e 
evoluir”, finaliza.

MOTIVO 3
O comércio, a indústria, o 

setor de serviços e a agricul-
tura devem aproveitar este 
momento da Semana do Em-
preendedor, “pois estamos 
trazendo pessoas que tiveram 
sucesso, bem como pessoas 
que trabalham em empresas 
que vão beneficiar os seto-
res”, sublinha o presidente da 
Acisa, Ubirajara de Almeida. 
“Haverá palestra sobre ino-
vações. Assim, não adianta 
mais fugirmos da tecnologia. 
Marcenarias, metalúrgicas e 

todos os segmentos das pe-
quenas empresas precisam 
ter consciência e também 
conhecimento de que existe 
hoje no próprio Senai novas 
tecnologias para que eles 
possam quem sabe aumentar 
sua produtividade ou dimi-
nuir custos”, exemplifica, ao 
referir-se a palestra que abre a 
semana na terça-feira à noite. 

Segundo Ubirajara, serão 
dias de extrair conhecimento 
e abrir o olhar para o novo. 
“São falas e exemplos que 
mostram que em todos os ra-
mos, inclusive de serviços, po-
demos ter sucesso”, finaliza. 

Ingressos para 
shows terão 
novos valores

Provas são 
suficientes para 
apontar autoria

Quem ainda não garan-
tiu o ingresso para os sho-
ws nacionais da 35ª Okto-
berfest deve ficar atento. 
O segundo lote segue até 
esta terça-feira, dia 20 e, a 
partir de quarta-feira, dia 
21, o preço deve aumentar. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site: ok-
toberfestsantacruz.com.br 
ou www.gdo.com.br, com 
parcelamento em até 10 
vezes no cartão de crédito, 
e nos pontos de venda, em 
até quatro vezes. Sobem ao 
palco, durante a Festa da 
Alegria 2019: Zé Neto & 
Cristiano, Vintage Culture, 
Vitor Kley, Jerry Smith, 
Fernando & Sorocaba, Fe-
lipe Araújo, Hungria, Ma-
rília Mendonça e Dilsinho.

Os três suspeitos de 
participação na morte do 
empresário Everton Luis 
Schuh seguem presos. E a 
tendência, afirma o dele-
gado de Vera Cruz, Paulo 
César Schirrmann, é que 
eles sejam condenados 
pelo crime de latrocínio, 
sobretudo pelas provas 
contundentes que emba-
sam o inquérito e uma das 
confissões. O resultado 
da perícia das digitais en-
contradas nos móveis da 
padaria e no carro usado 
por Everton na persegui-
ção aos criminosos ainda 
não é conhecido. Porém, 
segundo o delegado, já 
se sabe que parte dos ma-
teriais está prejudicada e 
que não poderá contribuir 
nas provas. “Mas isso não 
nos preocupa. Já temos 
elementos suficientes que 
apontem a autoria, tanto 
é que os três continuam 
presos. E vão ficar”, ga-
rante Schirrmann. Ques-
tionado também sobre o 
calibre da arma que atin-
giu a vítima, o delegado 
comentou que os laudos 
não apontaram. 

35ª OKTOBERFEST

CASO GUCHO


