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Acisa vai sortear R$ 
30 mil em prêmios
Entidade festeja as três 
décadas de trajetória 
neste ano e lança 
campanha em parceria 
com a Prefeitura de 
Vera Cruz

Rafael Iser e Ubirajara de Almeida receberam parceiros e associados no lançamento

VIVA AQUI, COMPRE AQUI
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Q uem não gostaria de 
viajar para qualquer 
destino do Brasil 

com acompanhante? E se 
refrescar em uma piscina? 
E levar pra casa uma moto 
zero quilômetro ou poder 
renovar o guarda-roupas 
com vale-compras? Quem 
comprar nas lojas que parti-
ciparem da campanha Viva 
aqui, Compre aqui, lançada 
na noite desta terça-feira, 17, 
na sede da Acisa, irá concor-
rer aos prêmios. Reunindo 
associados em sua sede, no 
centro de Vera Cruz, a dire-
toria apresentou o mote deste 
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“... FOI O 20 DE SETEMBRO...” no hino, o dia que 
a Província de São Pedro presta seu maior tributo em 
memória dos que lutaram com heroísmo pelos ideais 
republicanos. A Revolução Farroupilha é o feito inde-
lével que marcou a inconformidade com o descaso do 
Império, dando origem à República Rio Grandense. O 
levante gaúcho repercutiu além das fronteiras, como 
a República Juliana, em Santa Catarina, a Revolução 
Liberal, em São Paulo e a Sabinada, na Bahia. Uma 
paz honrosa foi sacramentada pondo fim ao conflito. 
Ficaram através das gerações os feitos, a bravura e os 
princípios liberais. Que estas proezas sejam o alicerce 
para chegar às soluções dos graves problemas que o 
Estado vem enfrentando e por décadas se agravando. 
Não adianta cruzar os braços, reclamar e procurar cul-
pados. Cada gaúcho, de nascimento ou de coração, está 
conclamado a abraçar a causa e somar-se às façanhas 
por um novo Rio Grande. “...sirvam nossas façanhas...”

AINDA em recuperação de uma nova cirurgia e con-
trariando ordens médicas, o presidente Jair Bolsonaro 
vai a Nova York onde fará discurso de abertura da As-
sembleia Geral da ONU. Bem ao seu estilo verborrágico, 
diz que irá de maca ou de cadeira de rodas. Mais do que 
um desafio físico, o Capitão tem suas razões. Como não 
costuma levar desaforo pra casa, vai lá para defender 
a soberania sobre a nossa Amazônia, principalmente, 
depois que o noticiário internacional foi incendiado de 
falácias sobre as queimadas, eivadas de exagero, como 
já ficou provado. Além disso, não há como negar que 
Bolsonaro também não quer dar espaço demais para 
Hamilton Mourão. Afinal, o vice está com a popularidade 
em alta, enquanto o presidente se constrange em curva 
descendente. Isso tem causado certo embaraço no Pla-
nalto. Contudo, Mourão, com sua peculiar diplomacia, 
minimizou a situação, dizendo que ambos foram eleitos 
por um projeto pelo Brasil.

UM pente-fino está sendo feito pelos serviços de 
inteligência do Governo Federal sobre as milhares de 
ONGs - organizações não governamentais - especial-
mente aquelas com atuação na Amazônia. Há indícios 
de que algumas podem estar abrigando incendiários, e 
o que é pior, ainda recebendo dinheiro público para prá-
tica de atos terroristas. O Planalto anunciou a suspensão 
do repasse de recursos para estas organizações, o que 
vai atingir também aquelas que fazem um trabalho meri-
tório. É a velha história, os bons pagam pelos maus. Para 
ter uma ideia, as ONGs recebem subvenções anuais de 
Brasília em torno de R$ 3 bilhões, para sustentar cerca 
de 236 mil entidades, segundo o IBGE/2016, longe de 
uma fiscalização acurada. A pergunta que continua 
sem resposta: se a organização se autoproclama “não 
governamental”, como pode estar se mantendo a cus-
ta de verbas do Erário? Quem fiscaliza as atividades e 
aplicações das somas vindas dos cofres públicos?

EM recente oportunidade, comentamos aqui que o 
Brasil é o único país no mundo onde políticos fazem 
campanha financiada com dinheiro público. A vergonha 
não fica só nisso. Como sempre, na calada da noite, sob 
a pomposa fachada de reorganização partidária-elei-
toral, mais um escândalo foi gestado no Congresso. A 
nova lei, agora em análise no Senado, ainda não apro-
vada, diga-se, cria mais vantagens aos parlamentares 
e partidos. Vai ter, por exemplo, recurso para pagar ad-
vogados de políticos envolvidos em corrupção. Ou seja, 
quando flagrado afanando o Erário, usa-se o dinheiro 
do contribuinte para pagar o advogado. Tem mais, um 
artifício foi criado para afastar qualquer fiscalização do 
COAF, Receita Federal, Tribunais de Contas, Ministério 
Público, etc. Pode isso, Gilmar? Se for aprovada, até os 
ministros da Suprema Corte vaticinam que esta futura 
lei vai parar nos seus gabinetes. E os tupiniquins vão 
engolindo mais uma. Tudo em nome da democracia...
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ano, inspirado no aniversário 
da entidade, a ser celebrado 
em 30 de novembro: 30 anos 
de Acisa, 30 mil reais em 
prêmios.

PRÊMIOS
Serão sorteados: uma pis-

cina Exclusive instalada, uma 
moto Honda Fan 160 zero 
quilômetro, uma viagem para 
qualquer lugar do Brasil com 
acompanhante (até R$ 2,5 
mil), sete vale-compras de R$ 
500 cada. Ainda, os vendedo-
res de cada cupom sorteado 
ganham vales no valor de R$ 
200 cada um. 

A campanha de prêmios 
iniciou na quarta-feira, dia 
18, e o sorteio será na Praça 
José Bonifácio, no dia 27 de 
dezembro. A realização é da 
Acisa e da Prefeitura, com 
apoio do Grupo Arauto e 
patrocínio da HC Multimar-
cas, Infoserv Net, Exclusive 
Piscinas, Sicredi e Funerária 
Halmenschlager.

Além dos estabelecimentos 

credenciados na promoção 
distribuírem as cartelas, com 
compras no valor mínimo de 
R$ 50, na Prefeitura poderá 
ser feita a troca de notas 
fiscais por cupons da campa-
nha, emitidos a partir do dia 
18 de setembro. Mas a partir 
de que data inicia esta troca e 
o valor de notas e cupons fis-
cais que revertem em cautela 
são informações que ainda 
não foram divulgadas pelo 
Poder Público.

Para o diretor de eventos 
da Acisa, Rafael Iser, a entida-
de buscou inovar na campa-
nha e caprichar em uma pre-
miação atrativa para celebrar 
o aniversário de três décadas. 
“Vera Cruz oferece tudo o 
que a comunidade precisa”, 
salientou. O presidente da 
Acisa, Ubirajara de Almeida, 
reforçou que além dos prê-
mios atrativos aos clientes, 
as lojas terão mais de 50% 
de retorno no investimento 
ao sortearem vales entre 
seus clientes. Por isso, deseja 
que mais estabelecimentos 
se somem à campanha - em 
2018 foram 51 participantes. 
Entidade, empresas e Poder 
Público se envolvem, reforça 
Bira, para marcar o ano festi-
vo, engrandecer o comércio 
e a economia local e premiar 
quem aposta e investe em 
Vera Cruz.
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