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A retomada da construção
O pior momento para a construção civil parece já ter passado, 

embora o ritmo de crescimento seja lento. O Índice de Expectativa do 
Mercado Imobiliário (Iemi), realizado mensalmente pela Alphaplan 
Inteligência em Pesquisas, mostra que o setor em Porto Alegre está 
mais otimista e retomando a estabilidade. O dado de setembro é o me-
lhor desde o início da medição, em agosto de 2015. A pesquisa ficou 
em 109 pontos, que vão de zero a 200. “O processo de estabilização e 
melhora vem sendo construído desde fevereiro deste ano em índices 
sucessivamente melhores mês a mês”, afirma o diretor do instituto e 
economista Tiago Dias. 

O Colégio Notarial 
O titular do Tabelionato de Notas de Estância Velha, Danilo Kun-

zler, é o novo presidente da seção estadual do Colégio Notarial do Bra-
sil, que representa os 448 tabeliães gaúchos. Seu primeiro objetivo é 
ampliar a descentralização já em curso, com a realização de eventos 
e reuniões nas principais cidades do Estado.

Vagas nos hotéis 
Sistema Fecomércio-RS/Sesc inicia a partir desta terça-feira a co-

mercialização das vagas restantes nos hotéis Sesc Torres, Gramado, 
Campestre (Porto Alegre) e conveniados para a próxima temporada de 
férias. A propósito, é também o Sesc que realiza mais de 80 milhões 
de atendimentos ao ano em saúde, cultura, esporte, lazer, ação social, 
educação e turismo, erroneamente atribuídos pela coluna ao Senac.

Aposta na inovação 
A Leuck IHP de Porto Alegre, que comemora 17 anos no mercado 

de mangueiras, continua apostando na inovação para crescer no am-
biente que aponta agora para a lenta recuperação econômica do País, 
segundo o diretor Estevão Leuck. E sempre em parceria com a Duo 
Engenharia, responsável já pelos inéditos produtos Castor e Conecta. 

Uma feira da beleza
Começa no próximo domingo e segue até terça-feira na Fenac em 

Novo Hamburgo a maior feira gaúcha de beleza, a Sul Beleza. Além 
de mostrar novidades em produtos, ela irá promover 100 workshops 
e palestras para quem busca qualificação profissional e atualização 
sobre coloração, penteados, técnicas de corte e estética.

Rampa progressiva no Supersimples
A nova lei do Simples Nacional resolve o temor do microempre-

sário de ultrapassar o limite previsto de receita, ocasionando o fim do 
direito ao regime tributário diferenciado (Supersimples), com a cha-
mada “morte súbita”. Agora se estabeleceu a chamada rampa pro-
gressiva, na qual ele pagará os tributos sobre o que exceder o limi-
te de arrecadação previsto. Segundo o diretor executivo da Confirp 
Consultoria Contábil, Richard Domingos, esse ajuste se faz necessário, 
pois, se por um lado a criação do Simples Nacional foi positivo, por 
outro o tratamento diferenciado e favorecido nesses casos, também 
criava uma “trava de crescimento”.
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C
onstruir uma comissão 
conjunta de infraestru-
tura é o foco de protoco-
lo de intenções assinado 

entre o Conselho de Desenvolvi-
mento e Integração Sul (Codesul) 
e a Zona de Integração do Centro 
Oeste Sul-Americano (Zicosur) 
no encontro de trabalho realiza-
do nesta segunda-feira no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba. Participa-
ram do encontro os governado-
res José Ivo Sartori (PMDB-RS), 
Carlos Alberto Richa (PSDB-PR) 
e Raimundo Colombo (PSD-SC), 
além do secretário de Gestão Es-
tratégica do Mato Grosso do Sul, 
Eduardo Riedel, e o presidente do 
BRDE, Odacir Klein.

A proposta é mobilizar for-
ças nacionais e bilaterais, a fim 
de agilizar obras importantes 
para os estados do Sul. Para tal, 
também participaram da reunião 
o governador da região Autôno-
ma de Antofagasta, no Chile, Va-
lentín Volta Valencia, que preside 
a Zicosur e o secretário executi-
vo Herman Cortês. Os gestores 
trataram sobre a elaboração do 
documento conjunto com pleitos 
rodoviários e ferroviários do Co-
desul; o pedido à União de apoio 
financeiro a municípios perten-
centes aos estados da região Sul, 
por meio de bancos de desenvol-
vimento e agências de fomento; a 
solicitação de reforço na área da 
Defesa Civil, ao Ministério da In-
tegração Nacional; e a liberação 

de recursos para a Rede Sul Bra-
sileira de Pesquisas sobre Mudan-
ças Climáticas e Prevenção a De-
sastres Naturais (Rede Climasul).

Sartori defendeu a unida-
de entre os estados brasileiros, 
no sentido de modernizar a ges-
tão pública e enfrentar conjunta-
mente as dificuldades. “Se não 
fizermos uma ação para recons-
truir politicamente a vida na-
cional, estaremos prejudicando 
todas as instituições. O modelo 
político atual se caracteriza mui-
to pela individualidade e pelos 
interesses pessoais. Isso não se 
sustenta mais. É preciso aprovei-
tar a oportunidade que as elei-
ções municipais deram ao País, 
para construir um novo futuro. 
A Nação não vai se salvar sem 
os estados”.

O secretário estadual de In-
fraestrutura e Logística do Para-
ná, José Richa Filho, explicou que 
o Codesul trabalha para poten-
cializar rodovias de integração 
em estados do Sul, que necessi-
tem de obras para sua comple-
mentação. As secretarias esta-
duais de Transporte desejam que 
o governo federal assuma inter-
venções nesses trechos.

Entre as obras em rodovias 
federais pleiteadas pelo Rio Gran-
de do Sul, destacam-se as BRs 
470 e 116 (trecho entre a divisa 
com Santa Catarina até Cama-
quã, pela BR-470, e de Camaquã 
até a divisa com o Uruguai, pela 

BR-116). As obras necessárias in-
cluem a pavimentação de um tre-
cho de 126 quilômetros, constru-
ção de travessia sobre o Rio Jacuí 
e duplicações em andamento na 
extensão concedida.

No caso das BRs 101 e 471, o 
corredor permite acesso ao Su-
perporto, bem como a saída para 
o Uruguai pelo Chuí, no Extremo-
-Sul do Estado. As obras penden-
tes incluem o reforço estrutural 
no pavimento para aumentar a 
capacidade das vias. O mesmo 
ocorre no trecho da BR-158, entre 
a divisa com Santa Catarina, em 
Iraí, e Santana do Livramento.

A sexta rodovia federal com 
necessidade de intervenção é 
a BR-392, entre Santa Maria e o 
porto do Rio Grande. Está incluí-
da neste corredor uma extensão 
de 200 quilômetros de conces-
sões federais. É preciso ampliar 
a capacidade da rodovia, com 
implantação de terceiras faixas 
e duplicações.

Sartori destacou que o gover-
no gaúcho tem trabalhado para 
integrar as malhas estadual e fe-
deral, com aprovação recente de 
um plano de concessões. “É uma 
caminhada longa, mas necessá-
ria. Precisamos retomar os inves-
timentos nas estradas gaúchas 
e isso reflete diretamente no de-
senvolvimento das regiões. Não 
temos preconceito contra parce-
rias público-privadas”, salientou 
o governador.
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