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Expocande tem pré-venda 
de estandes para evento

Negociação de dívidas em 
feirão passa de R$ 300mil

Produção de tabaco deve diminuir 2,6% 

Espaços na feira começaram a ser comercializados

Negociações para o preço do fumo serão em dezembro

FREDERIcO SEhN

ARquIVO ARAuTO

A Exposição Industrial, 
Comercial, Serviços e Agro-
negócios de Candelária 
(Expocande) iniciou nesta 
quinta-feira, dia 21, a pré-
venda de estandes para 
a 10ª edição do evento. A 
exposição acontece de 30 
de abril a 3 de maio de 2020, 
no Parque Municipal de 
Eventos Itamar Vezentini, 
em Candelária. Ao todo, a 
feira vai disponibilizar 135 
espaços para exposições dos 
setores do comércio, indús-
tria, serviço, agronegócio e 
veículos, organizados nos 
Pavilhões 1 e 2, áreas exter-
nas e pontos de alimentação 
e bebidas. “Neste primeiro 
momento, vamos priorizar 
as empresas locais e as as-
sociadas à ACIC, sempre 
com o intuito de valorizar a 
economia local”, destaca o 
presidente da Expocande, 
Jorge Mallmann. 

Conforme Mallmann, 
a proposta inicial para a 
pré-venda dos estandes é 

SANTA CRUZ

Saúde abre pré-cadastro 
para castrações de pets

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SESA) abriu na terça-
feira, dia 19, o cadastro para 
as castrações que serão feitas 
pelo Castramóvel. Os regis-
tros devem ser feitos até as 14 
horas de sexta-feira, 22, pelo 
endereço https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQL-
SfwLiU5mhjkRxrFykkT9m-
Db_BOD_iEYzJp0_Ja7b8Fuo-
4FYEA/viewform. 

“Estamos liberando um 
pré-cadastro para levantar as 
demandas dos bairros. Depois, 
vamos fazer um comparativo 
com a situação epidemiológica 
do município para definir os 
locais que serão atendidos”, 
explica a coordenadora do 
Programa de Controle da 
Leishmaniose, médica veteri-
nária Daniela Klafke.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, as castrações serão 
gratuitas e todos os gatos 
e cães que passarem pelo 
procedimento também serão 
microchipados. O limite de 
animais castrados será 10 
por residência. As cirurgias 
ocorrerão aos fins de semana, 
com uma média de cinco por 
turno. Conforme Daniela, os 
tutores deverão passar por pa-
lestra sobre posse responsável, 
além de informações de pré e 
pós-operatório.

Entre os itens que precisam 
ser preenchidos no cadastro 
online estão dados do tutor, 
como CPF, endereço, nome 
completo, renda familiar, data 
de nascimento e telefone, e 
dos animais, a quantidade e 
o sexo. 

O Sindilojas Vale do Rio 
Pardo e a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Porto Alegre 
(CDL POA) divulgaram o 
balanço final do Super Feirão 
Zero Dívida, com os resulta-
dos dos 10 dias de operação. 
Em Santa Cruz do Sul, foram 
atendidas 288 pessoas, com 
713 registros de negativa-
ções (dívidas registradas). A 
média de atendimentos por 
dia foi de 29 consumidores. 
Foram encaminhados para 
negociação R$ 321.612,25 (as 
negociações foram feitas di-
retamente com as empresas 
credoras).

 O Super Feirão Zero Dí-
vida foi realizado de 28 de 
outubro a 8 de novembro em 
mais de 50 cidades do Estado 
e contou com as principais 
empresas do comércio, ban-
cos, instituições de ensino e 
financeiras em uma grande 
mobilização para oportunizar 
aos consumidores quitarem 
suas dívidas e começarem um 
ano novo com tudo em dia. 
No período, foram atendidos 
16.710 consumidores, aferi-
dos 35.726 registros de nega-
tivações, resultando em uma 
média de dois registros de 
dívidas por CPF consultado 
(duas dívidas por pessoa) e 
média de 1.671 atendimentos 

por dia. Ao todo, foram en-
caminhados para negociação 
mais de R$ 25,3 milhões

PERfIL DE qUEM 
qUER LIMPAR O NOME
A partir de análise do pú-

blico participante do Super 
Feirão Zero Dívida, em todas 
as regiões do Estado, a CDL 
Porto Alegre aferiu as carac-
terísticas dos consumidores. 
Segundo pesquisa realizada 
a partir da base de dados 
SCPC, as mulheres têm mais 
interesse em encerrar o ano 
com as contas em dia. Veja 
as características: 54% são do 
sexo feminino, mais de mil 
são de 35 a 39 anos, maioria 
de classe C2, que recebe entre 
um e dois salários mínimos, 
que estão regulares na Receita 
Federal (99%) e que aderem 
a parcelamentos com valor 
superior ao que conseguem 
pagar (16%). Elas têm propen-
são ao consumo de crédito 
(51%), costumam comprar 
mais no cartão de crédito par-
celado do que à vista (71%), 
não possuem sociedade em 
empresa (71%), não são ser-
vidoras públicas (99%) nem 
beneficiárias de Bolsa Família 
(96%). Tem como prioridade 
pagamento de contas de água 
e luz e as maiores dívidas são 
com instituições financeiras.

Com o andamento da atual 
safra, a Associação dos Fumi-
cultores do Brasil (Afubra) 
concluiu ontem a estimativa 
da produção para 2019/2020. 
Para o Rio Grande do Sul, 
prevê-se redução de 51.073 
toneladas, com a área plan-
tada caindo de 145.176 para 
126.875 hectares. Nos três 
estados do Sul, a estimativa 
de área plantada é de 290.397 
hectares e a produção de 
646.991 toneladas. Compara-
da com a produção (664.991 
toneladas) e área (297.310 
hectares) da safra passada, 
há queda estimada de área 
de 2,3% e na produção de 
2,6%, conforme o presidente 
da Afubra, Benício Werner.

A colheita da atual safra 
está em torno de 14%, levan-
do-se em consideração os 
três estados produtores do 
Sul do Brasil. No entanto, 
no Vale do Rio Pardo já se 

trabalhar valores diferencia-
dos para as empresas locais. 
“Isso amplia a participação e 
promove o desenvolvimento 
do município”, ressaltou o pre-
sidente. As associadas à ACIC 
têm 30% de desconto na loca-
ção dos pontos dos Pavilhões 1 
e 2, que serão comercializados 
até 3 de fevereiro de 2020. Já as 
vendas dos espaços da Praça 
de Alimentação iniciam a par-
tir de 27 de janeiro do próximo 
ano. Mais informações sobre 

valores podem ser obtidas 
no fone (51) 3751-2000 ou 
pelo e-mail vendas@lumee-
ventosrs.com.br. 

A 10ª Expocande será 
realizada pela Associação 
Cultural de Candelária Eri-
co Verissimo (Accev), com 
a parceria da Associação 
do Comércio e Indústria 
de Candelária (Acic) e da 
Prefeitura, bem como asses-
soria da Lume Organização 
de Eventos, de Encantado.

tem 32% colhido. No litoral 
catarinense a colheita está em 
60%. As regiões mais tardias 
de plantio e colheita são o 
Sul do Rio Grande do Sul, o 
Planalto Norte catarinense e o 
Centro-Sul do Paraná.

Após a conclusão do custo 
de produção, apurado pela 

Afubra junto de demais en-
tidades, o próximo passo é 
a negociação do preço. “Es-
tamos em contato com as fu-
mageiras para marcarmos as 
reuniões individuais. Cremos 
que essas devam ocorrer na 
primeira quinzena de dezem-
bro”, pontua Werner. 


