
Empresários, lideranças e 
participantes de mais uma 
Semana do Empreendedor 
puderam, ouvir, na noite 
de quarta-feira, a trajetória 
de crescimento do Grupo 
Mor. O diretor-presidente, 
André Backes, foi quem 
palestrou e anunciou, 
durante as falas, a compra 
de uma nova fábrica, em 
Barra do Piraí, no estado 
do Rio de Janeiro, e que 
vai atender o mercado 
do sudeste. A escolha da 
cidade, segundo ele, foi 
por uma questão de lo-
gística e facilidades para 
o frete. “Hoje, os lojistas 
querem receber o produto 

muito rápido. Querem de 
hoje para amanhã”, contou. 
Atualmente, o Grupo Mor 
tem sete empresas: nos 
Estados Unidos, que é uma 
distribuição da Amazon; a 
Mor distribuidora em Vera 
Cruz; a Metalúrgica Mor 
SA, com unidade autôno-
ma em Santa Cruz do Sul, 
São Paulo, São Lourenço 
da Mata e agora em Barra 
do Piraí; e uma empresa 
imobiliária, que realiza a 
compra de imóveis. Inclusi-
ve, o prédio que pertencia 
a Alliance One, em Vera 
Cruz, e que hoje abriga a 
distribuidora, foi comprado 
por essa empresa.

Na Capital das Gincanas 
não há fabricação de pro-
dutos, apenas comerciali-
zação de itens importados. 
Ela é uma empresa que 
fatura de R$ 60 a R$ 80 
milhões por ano e pode 
crescer, adiantou Backes. 
São entre 10 e 15 funcioná-
rios trabalhando na unida-
de, que se destaca no fatu-

ramento e não na geração 
de emprego. Hoje, ainda, 
há uma área usada pela 
Alliance One para desen-
volvimento genético, mas 
que deve ser desocupada 
nos próximos meses. Isso 
deve possibilitar - inclusive 
o prefeito destacou durante 
a palestra - no crescimento 
da Mor em Vera Cruz.

A Câmara aprovou por 320 
votos a 61, o projeto que 
autoriza a posse de arma 
em toda a extensão de 
uma propriedade rural. A 
medida garante ao dono de 
uma fazenda, por exemplo, 
o direito de andar com uma 
arma de fogo em qualquer 
parte de sua propriedade. 
Atualmente, a posse só é 
permitida na sede. A se-
gurança no campo foi o 

elemento central durante 
as discussões do projeto 
da proposta. Os defenso-
res argumentaram que os 
agricultores precisam ter 
condições de se defender 
da criminalidade, enquanto 
os que se posicionavam 
contra diziam que a medida 
poderia agravar a violência 
no campo. Agora, o projeto 
segue para sanção presi-
dencial.

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil prepara grande evento 
para este domingo, dia 25, 
em Santa Cruz do Sul. O 
Dia Sinodal da Igreja reuni-
rá as paróquias do Sínodo 
Centro-Campanha Sul no 
Colégio Mauá. O evento 
inicia às 10 horas, após 
chegada das caravanas. 
Ao meio-dia tem almoço. 
À tarde, apresentação da 
Grande Orquestra Sino-
dal, atividades de múltipla 
escolha, apresentações 
artísticas, dinâmicas, pa-
lestras, aconselhamento 

pastoral e atividades para 
as crianças e jovens, além 
de bênção. O evento - o 
maior do Sínodo - terá o 
tema Igreja, Economia e 
Política: Construindo pon-
tes. Haverá teatros, exposi-
ção de trabalhos, palestras, 
apresentações artísticas 
das escolas evangélicas do 
Sínodo, do grupo de dança 
rítmica do Colégio Mauá e 
grupos folclóricos. A orga-
nização pede para que as 
pessoas tragam cadeiras 
para participar do evento, 
que é aberto à comunida-
de e gratuito.

O Ministério da Saúde 
passou a recomendar a 
vacinação contra o saram-
po em crianças com idade 
entre seis meses e 11 meses 
e 29 dias para combater 
a disseminação do vírus 
no país. Nessa faixa etá-
ria, segundo a pasta, será 
ofertada uma dose com-
plementar, chamada de 
dose zero, como já aconte-
ce em campanhas como a 
de combate à poliomielite.  
Entre 19 de maio e 10 de 

agosto deste ano, foram 
confirmados 1.680 casos 
de sarampo no Brasil, 
além de 7,5 mil casos em 
investigação. No período, 
de acordo com o minis-
tério, não houve mortes 
confirmadas decorrentes 
da enfermidade. Além dos 
bebês, outro público que 
preocupa é o de jovens 
adultos. A pasta destacou 
a necessidade de pessoas 
de 20 a 29 anos regulariza-
rem a vacinação.
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Mais uma Mor, agora no Rio

Em Vera Cruz, o que tem?

Posse de arma no campo

Dia Sinodal da Igreja

Vacinação contra o sarampo

O Senado aprovou a Medi-
da Provisória da Liberdade 
Econômica. Os senado-
res, no entanto, retiraram 
do texto três artigos que 
envolviam alterações nas 
regras sobre o trabalho aos 
domingos. Com essas alte-
rações, a MP vira lei e segue 
para sanção presidencial. A 
MP havia sido apresentada 
pelo governo para diminuir 
a burocracia e facilitar a 
abertura de empresas, prin-
cipalmente de micro e pe-
queno porte. A expectativa 
do governo é de que 3,7 
milhões de empregos sejam 
gerados em 10 anos como 
consequência da nova lei. 
Presidente do Sindicato 
dos Comerciários em Santa 
Cruz,  Afonso Schwengber 
disse que embora tenha 
ficado feliz com a retirada 
do trecho sobre trabalho 
aos domingos, acredita que 
todo o texto da MP deveria 
ter sido rejeitado. “Preci-
samos conhecer a história. 
Nenhum país saiu da crise 
penalizando os mais po-
bres”, salientou. 

Liberdade 
econômica
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