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Embarques de tabaco 
devem superar US$ 2 bi

Hipnose pode auxiliar no 
autodesenvolvimento

RGE vai instalar aquecedores solares 
nas casas de 150 famílias carentes

Janclei desmistificou crenças sobre a hipnose

Tendência é crescer de 10 a 15% no volume embarcado

LAuRI PRETzEL 

DIvuLgAçãO

De janeiro a agosto deste 
ano, o Brasil embarcou 345 
mil toneladas de tabaco, o 
que representou US$ 1,35 
bilhão em receita para o 
País segundo dados do 
Ministério da Economia. 
Os números representam 
um aumento de 30,4% em 
volume e de 16,5% em dó-
lares na comparação com 
o mesmo período em 2018. 

Até o mês de dezem-
bro, a expectativa é de 
manutenção do aumento 
nos embarques. Segundo 
pesquisa encomendada 
pelo Sindicato Interesta-
dual da Indústria do Ta-
baco (SindiTabaco) junto 
à PriceWaterhouseCoopers 
(PWC), a tendência é de 
um acréscimo de 6% a 
10% em dólares e de 10% a 
15% no volume de tabaco 
embarcado em 2019. 

Segundo Iro Schünke, 
presidente do SindiTaba-
co, o mercado de tabaco 
brasileiro tem se mantido 
estável nos últimos anos 
e o aumento se deve à 
postergação de embarques 
para a China, que acon-
teceriam no final de 2018 
para o início de 2019. “No 
ano passado tivemos uma 
queda nas exportações 
devido a questões logísti-

Mostrar as possibilidades 
de aplicação da hipnose como 
uma ferramenta para trans-
formação pessoal e profis-
sional, com foco na alta per-
formance, foi o objetivo da 
apresentação do empresário e 
consultor de empresas Janclei 
Frömming, na edição de se-
tembro do Café Empresarial. 
Promovido pela Associação 
Comercial e Industrial (ACI) 
de Santa Cruz, na manhã 
de terça-feira, o encontro 
reuniu mais de 60 partici-
pantes, entre empresários e 
profissionais de empresas, no 
auditório da entidade. 

A busca pelo autoconheci-
mento para melhorar a pró-
pria performance e descobrir 
um novo sentido para a vida 
levou o empresário Janclei 
Frömming a incluir a uma 
consolidada carreira uma 
nova atividade profissional: a 
de terapeuta em hipnose. Foi 
a própria experiência vivida 
a partir das formações em 

Hipnose Transformacional, 
Programação Neurolinguís-
tica (PNL) e Mindset de Li-
derança a motivação. Com-
partilhar os conhecimentos 
que vivenciou neste processo 
de autodesenvolvimento e 
desmistificar crenças sobre a 
hipnose  foi o que focou em 
sua palestra.

“Quando nascemos so-
mos como um HD zerado. 
Somos capazes de qualquer 
coisa. Mas no decorrer da 
vida, o meio, a cultura, a fa-
mília, acabam colocando em 
nossa mente muitas crenças 
limitantes que afetam nosso 
desempenho pessoal e pro-
fissional”, afirma Janclei.  Ao 
fazer uma terapia de hipnose, 
explica, é possível descobrir 
estas crenças e por meio deste 
reconhecimento transcendê
-las, porque o subconsciente 
entrega esta informação com 
clareza, e a pessoa, de forma 
consciente, analisa e descobre 
qual é o seu problema. 

As equipes da RGE inicia-
ram as visitas a clientes de 
baixa renda de Santa Cruz 
do Sul que serão contem-
plados com a instalação de 
aquecedores solares nas suas 
residências. A estimativa da 
distribuidora do Grupo CPFL 
é atender, nos próximos dois 
meses, 150 famílias que te-
nham Tarifa Social de energia 
ou morem em áreas consi-
deradas de vulnerabilidade 
social pelo poder público.

O aquecedor solar contri-
buirá para a redução do con-
sumo de energia do chuveiro 

elétrico. Os equipamentos 
utilizam calor do sol para 
esquentar um fluído que pas-
sa por tubos, chamados de 
serpentinas. Cabe ao fluído 
absorver calor e, circulando 
dentro do reservatório de 
água sem se misturar a ela, 
ajudar no aquecimento. Esta 
água aquecida será, então, 
direcionada ao chuveiro da 
residência. Durante o banho, 
haverá uma redução no con-
sumo de energia elétrica em 
função do pré-aquecimento.

Com a ação, a RGE pre-
vê economia de energia de 

118,36 MWh/ano e uma re-
dução de demanda na ponta 
de 21,64 kW. Isso significará 
redução de R$ 63,1 mil ao 
ano para as famílias contem-
pladas em Santa Cruz. Para a 
instalação dos aquecedores, a 
residência precisa ter condi-
ções técnicas para receber o 
equipamento e posição solar 
favorável. Em média, 35% da 
fatura dos clientes se deve ao 
consumo do chuveiro elétri-
co e, portanto, reduções no 
consumo deste equipamento 
apresentam considerável im-
pacto na fatura.

cas e à decisão do cliente de 
postergar embarques para o 
primeiro semestre de 2019. 
Como reflexo, é esperado um 
aumento nos embarques do 
ano corrente. Atualmente, o 
Brasil detém de 25% a 30% 
dos negócios mundiais de ta-
baco e o levantamento aponta 
que deveremos manter a 
liderança das exportações 
mundiais de tabaco”, avalia 
Iro Schünke, presidente do 
SindiTabaco. 

De janeiro a agosto, o taba-
co representou 0,91% do total 
de exportações brasileiras 
e 4,73% dos embarques da 
Região Sul. No Rio Grande 
do Sul, onde o produto é 
bastante representativo para 
a balança comercial, foi res-
ponsável por 9,02% do total 

das exportações até o mo-
mento, com o embarque de 
quase 285 mil toneladas e 
R$ 1,1 bilhão em divisas. O 
Rio Grande do Sul também 
é o maior produtor de ta-
baco do Brasil. 

Da produção brasileira 
de tabaco, em torno de 85% 
é destinada à exportação, 
que vai para 100 países 
em todos os continentes. 
O principal mercado con-
tinua sendo a União Euro-
peia, que em 2018 recebeu 
41% do tabaco exportado. 
O segundo é o Extremo 
Oriente, com 24%. A prin-
cipal nação importadora 
do tabaco brasileiro é a Bél-
gica, seguida pelos Estados 
Unidos (2º lugar), China e 
Indonésia. 

Extrato do Edital de Contribuição de Melhoria nº 001/2019.
O Município de Vera Cruz, por intermédio do Prefeito Municipal 

GUIDO HOFF, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica e pela Lei n.º1.176/93, TORNA PÚBLICO, a quem interessar 
possa, em especial aos proprietários, detentores do domínio útil ou pos-
suidor a qualquer título dos imóveis localizados no trecho da Rua Cipria-
no de Oliveira do perímetro urbano, que encontra-se publicado o Edital 
de Contribuição de Melhoria n.º 001/20019, no site do Município www.
veracruz.rs.gov.br e afixado no Quadro de Atos, referente a obra a ser 
executada - pavimentação da Rua Cipriano de Oliveira, destacando-
se que a realização da obra, bem como a cobrança da contribuição de 
melhoria está disciplinada na Lei nº 4.932/2019.

Demais informações poderão ser obtidas no Setor de Fiscalização de 
Tributos do Município de Vera Cruz, na Avenida Nestor Frederico Henn 
nº 1645.
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