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Convenção regional 
reúne 260 lojistas

Carnês de IPTU estão sendo entregues

Evento, que aconteceu 
em Santa Cruz, é 
considerado embrião 
de outros que devem 
ser realizados nos 
próximos anos

1ª Convenção Lojista do VRP foi realizada na última terça

ESTÍMULO ÀS VENDAS

EM SANTA CRUZ

Para estimular as ven-
das na reta final de 
ano e fazer com que 

vendedores e empresários 
comecem 2020 motivados, 
foi realizada na última terça-
feira, a 1ª Convenção Lojista 
do Vale do Rio Pardo, com 
o tema “Vendendo cada vez 
mais”. O evento, organizado 
pela Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL), de Santa Cruz, 
reuniu cerca de 260 profis-
sionais do setor de serviços, 
lojas, além de autônomos, na 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc). 

Para o presidente da CDL 
Santa Cruz, Marcio Farias 
Martins, a convenção tem 
grande importância para os 
lojistas. “A CDL tem como 
principal objetivo fomentar 
o comércio local e nada me-
lhor do que nos reciclarmos 
antes do início das vendas 
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FIM de mês e fim do ano chegando. Se ainda não 
foi o ano que era esperado, é preciso reconhecer que 
houve avanços. Tímidos sim, pois a economia começa a 
sair da letargia em que se encontrava. Os investimentos 
nas mais diversas áreas produtivas sinalizam que há uma 
retomada da confiança na política de desenvolvimen-
to do país. Só o fato de manter a inflação contida em 
mais ou menos três pontos percentuais é um objetivo 
alcançado. O nível de desemprego continua alto. Vai 
cedendo gradativamente. O ministro “Posto Ipiranga” 
Paulo Guedes projeta para o ano que vem um cresci-
mento do PIB em 1%. É pouco, dirão os mais céticos, 
e é mesmo. Mas é o aceitável para o país que está se 
reestruturando depois de passar pela pior recessão da 
sua história, urdida por governos esquerdistas que sa-
quearam os cofres públicos e quase levaram à falência 
a Petrobrás. Queiram ou não os críticos, exagerem ou 
não os apoiadores, tem luz no fim do túnel. 

QUE não pareça excesso de otimismo. A aprovação 
da polêmica reforma da Previdência por si só não irá 
processar milagres. Há muito, muito mais por se fazer. E 
para que se faça o necessário, também o Planalto terá 
que mudar sua costumeira postura de confrontações 
que caracterizaram esse primeiro ano de mandato de 
Jair Bolsonaro e seus rebentos. A radicalização na po-
lítica foi um bom discurso de palanque. Com o fim da 
campanha, e já na cadeira presidencial, a contundência 
da metralhadora verbal criou dificuldades de diálogo, 
sempre indispensável para aprovação das reformas. 
Pode-se divergir sem que seja preciso criar inimigos. 
O diálogo, a transparência e o otimismo são essenciais 
para a tomada de decisões e indutores da confiança 
na política de crescimento que o país almeja. Como já 
diziam nossos avós, prudência e caldo de galinha não 
fazem mal. O que faz mal é a má vontade daqueles que 
desejam a política do “quanto pior, melhor”.

NÃO só o Planalto que precisa mudar de postura. No 
Congresso, ainda dominado pelo coronelismo nefasto 
da velha política, há muito que alterar. Esta semana, 
em reunião na calada da noite em uma das mansões 
de Brasília, foi arquitetada uma manobra maquiavélica 
para impedir a prisão em 2ª instância. Os líderes das 
Casas, juntamente com os presidentes da Câmara, Ro-
drigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, aprovaram 
um “acordão” e rejeitaram a tramitação do projeto de 
lei que autoriza a prisão em 2ª instância, de autoria 
do senador Lasier Martins. A PEC da Câmara é que 
seguirá em frente, muito a contragosto. A artimanha 
foi tão ardilosa que convidaram o ministro Sérgio Moro 
para participar da reunião. Não tinha o poder de definir 
qualquer coisa, mas o seu nome está sendo usado para 
“justificar” a decisão de Suas Excelências. Manobram 
para proteger seus interesses, eis que muitos tremem só 
de ouvir falar em prisão. Onde deveriam estar, diga-se.

COM esse vergonhoso “acordão” a liberdade de cor-
ruptos e criminosos de todas as estirpes está garantida 
“ad aeternum”, eis que os processos serão delongados 
até a prescrição. O assunto só voltará à pauta em mar-
ço de 2020. Mesmo com uma maioria de senadores 
alinhados com a aprovação do projeto de lei pela prisão 
após condenação na 2ª instância, os dois presidentes, 
Senado e Câmara, colocaram um freio na proposta. 
Fazem qualquer chicana para esfriar a iniciativa. Só a 
movimentação das ruas é que pode mudar isso. Suas 
Excelências sabem que não estão entre as figuras mais 
queridas pela população desse país. O fato é que quan-
do a “chapa” estiver esquentando, e ao contrário de 
magistrados que não são eleitos, vão perceber a força 
das redes sociais, das ruas, aeroportos, restaurantes, e 
sentirão temeridade que uma não reeleição pode lhes 
tirar o tal foro privilegiado. Daí que votar contra a prisão 
em 2ª instância pode ser suicídio político.
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de Natal e nos prepararmos 
para 2020”, explicou. Marcio 
frisa, ainda, que a convenção 
regional é o embrião de outras 
que devem ser realizadas nos 
próximos anos. “Quem sabe, 
a partir desse ato, possamos 
atrair para Santa Cruz a rea-
lização de uma Convenção 
Lojista Estadual”, completou.

A 1ª Convenção Lojista do 
Vale do Rio Pardo contou 
com palestras ministradas por 
dois especialistas em vendas. 
Daniel Müller abordou o 
tema “Vendendo cada vez 
mais e melhor – como dobrar 
suas vendas em apenas oito 
semanas”, enquanto Antônio 

Medeiros trabalhou o tema 
“A arte do extraordinário”, 
uma palestra motivacional.

ECONOMIA RETOMA
CRESCIMENTO
Na ocasião, o presidente 

da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do RS 
(FCDL), Vitor Augusto Koch, 
relatou a importância do co-
mércio para a economia e des-
tacou que o setor deve fechar 
o ano com a geração de mais 
de 25 mil novos empregos. 
“A economia está retomando 
aos poucos seu crescimento. 
Notamos isso no retorno do 
crédito e as pessoas estão vol-
tando a consumir”, revelou.

Os carnês do Imposto Pre-
dial Territorial Urbano (IPTU) 
de 2020 para os moradores de 
Santa Cruz do Sul estão sendo 
distribuídos pelos Correios 
desde ontem. Neste ano, serão 
entregues 73.020 talões - nos 
endereços previamente infor-
mados pelo contribuinte -, dos 
quais 56.190 receberão des-
conto especial pelo programa 
Bom Pagador. 

Para retirar a segunda via 
ou para quem não receber 
os documentos até o dia 15 

de dezembro, basta acessar 
o Portal do Cidadão, no site 
da Prefeitura. Quem preferir, 
após essa data, pode se dirigir 
ao setor de atendimento da 
pasta na rua Borges de Medei-
ros, nº 650.

O contribuinte que anteci-
par os débitos em cota única 
até a data de vencimento, 2 de 
janeiro de 2020, terá desconto 
de 3%. Podem, ainda, ter aba-
timento de mais 3% aqueles 
que estavam com as contas 
em dia com a Prefeitura em 30 

de setembro de 2019 e fazem 
parte do Bom Pagador. O con-
tribuinte que for contemplado 
com o benefício do programa 
receberá um aviso junto ao 
carnê. O secretário municipal 
de Fazenda, Nasário Bohnen, 
explica que quem parcelar o 
IPTU também deve pagar a 
primeira parcela até 2 de ja-
neiro de 2020. O parcelamento 
poderá ser feito em até oito 
vezes, desde que respeitado o 
valor mínimo de R$ 97,89 por 
mês. As demais parcelas de-
verão ser pagas até o dia 15 de 
cada mês, a partir de fevereiro. 

ONDE PAGAR
O IPTU pode ser pago em 

lotéricas, pague-contas do 
Banrisul, na tesouraria da 
Prefeitura, ou ainda nos ban-
cos do Brasil, Banrisul e Caixa 
Econômica Federal.
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