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Segunda-feira, 10 de agosto de 2020

 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, 
podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, com espa-
ço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são de respon-
sabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, 
dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de esti-
mular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.  

“Rio Grande do Sul de-
verá ter Centro de Distribui-
ção da Amazon” (Jornal do 
Comércio, página 8, edição 
de 07/08/2020). Estamos pre-
cisando de boas notícias. Va-
gas de trabalho é o que esta-
mos precisando! (Maria Rosa 
Lorenssato)

CD da 
Amazon II

CD da Amazon deve se instalar em Nova Santa Rita. Já vi este 
filme com outras empresas, tomara que se confirme. (Valdo André 
Mascitti)

Abertura do comércio 
O quase desespero dos comerciantes em Porto Alegre e tam-

bém em muitas cidades do Interior do Estado está fazendo com 
que as autoridades liberem, mesmo que gradativamente, o comér-
cio (Jornal do Comércio, página 5, edição de 05/08/2020). Com 
todo o respeito às vítimas da Covid-19, não dá mais para ficar es-
perando a falência e o desemprego total dos pequenos negócios na 
Capital e no Estado. Com precaução, máscaras, álcool em gel e sem 
aglomerações, todos devem voltar. Será melhor para todo mundo. 
Ou, depois, a crise econômica será ainda pior do que o já previsto. 
(Manoel Gonçalves Dias, pequeno comerciante em Porto Alegre)

Indisciplina
Esta pandemia está provando, definitivamente, que nós, bra-

sileiros, somos mesmo indisciplinados. Nas ruas de Porto Alegre, 
trânsito intenso, apesar dos pedidos de isolamento social, com 
percentual abaixo daquele pedido pelo prefeito Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB), por conta do coronavírus. Na Bahia, pessoas nas 
praças sem máscaras e fazendo ajuntamento. Deus queira que esta 
peste chinesa acabe logo, antes que mate mais milhares de brasi-
leiros. (Lorena Marques Napoleão, Viamão/RS)

Planos de saúde
Pelo preço que cobram mensalmente, bem que os planos de 

saúde poderiam fazer os testes para detectar coronavírus gratuita-
mente em seus associados. Está certo que eles cobrem, em alguns 
modelos, consultas, exames e hospitalização em quartos. Mas, pa-
rece que não foram mais obrigados a fazer testes, após um breve 
período. Uma pena, pois era bom para todo mundo. (Mariangela 
Fermeister)

Exterior
Muitos brasileiros vão para outros países partindo do princí-

pio de que, neles, tudo é lindo e maravilhoso. Um grande engano 
e isso está provado no número de assassinatos de mulheres brasi-
leiras em outros países, algumas vivendo há anos por lá. Pensem 
bem, todos, mulheres e homens, principalmente jovens, sobre a 
realidade, em meio aos sonhos de que no exterior serão felizes 
para sempre. (Alessandra C. de Azambuja)

O controle dos gastos públicos estaduais

O vírus do medo

Focado em uma agenda de reformas estrutu-
rais e na recuperação fiscal, o governo estadual es-
tabeleceu desde o primeiro dia um rígido controle 
de gastos. Os primeiros decretos publicados em 2019 
estabeleceram cortes e monitoramento das despesas 
correntes. Ciente do peso das despesas de pessoal e 
da urgência em interromper seu crescimento históri-
co acima da inflação, a administração evitou a con-
cessão de aumentos salariais e novas contratações, 
além de reduzir cargos. O diálogo com a sociedade 
e a Assembleia Legislativa foi fundamental para a 
aprovação dos projetos de reforma administrativa e 
previdenciária, que proporcionarão economia esti-
mada em R$ 18 bilhões ao longo de 10 anos.

A aprovação da Reforma RS - somada aos con-
troles permanentes de custos - já repercute positiva-
mente nas finanças estaduais. Os dados do primei-
ro semestre de 2020 revelaram uma queda de R$ 
422 milhões nas despesas liquidadas totais. A queda 
de R$ 687 milhões nas despesas de pessoal reverte 
uma trajetória de crescimento real observada na úl-
tima década. Os efeitos da reforma administrativa, 
associados à contenção de reajustes salariais, limita-
ram o crescimento da folha de pagamentos (ativos e 
inativos) a apenas 1,8% em relação a 2019, inferior à 
inflação. O aumento das contribuições dos servido-
res aprovado pela reforma da Previdência gerou cer-
ca de R$ 180 milhões em receitas adicionais, o que, 
em conjunto com as demais contribuições, reduziu 
em quase R$ 500 milhões o déficit previdenciário 
nesse semestre. Ainda nas despesas de pessoal, foi 

obtida uma redução expressiva nos valores de se-
questros judiciais para pagamentos das requisições 
de pequeno valor, viabilizada pela reorganização 
dos processos entre Tesouro, PGE e Poder Judiciá-
rio, permitindo a quitação em dia desses gastos. O 
aumento em R$ 250 milhões nas demais despesas 
correntes derivou dos necessários gastos em saúde, 
mas os mesmos vieram acompanhados de receitas 
externas (repasses do 
SUS e emendas parla-
mentares estaduais e 
federais), evitando im-
pactos ao Tesouro. O go-
verno segue sob rígido 
controle do custeio in-
terno e, já em abril, fez 
corte de R$ 40 milhões, 
que se somou aos R$ 
420 milhões de econo-
mia prevista em decre-
to publicado em janeiro. 
Em comparação com 2019, o chamado custeio con-
tingenciável registrou queda nominal de 2%.

As finanças do Estado, como esperado, sofre-
ram pesadamente com a queda de arrecadação do 
ICMS. Sem a disciplina fiscal e a parceria dos de-
mais Poderes e órgãos autônomos, que aprovaram 
leis relevantes e reduziram seus duodécimos previs-
tos para 2020 e 2021, o impacto seria pior. Não há al-
ternativas, senão prosseguir com as reformas visan-
do um futuro fiscalmente mais saudável. 

Secretário estadual da Fazenda

Há meses convivemos com notícias diversas 
sobre a pandemia, como a ampliação de infecta-
dos pela Covid-19, o aumento diário no número de 
mortos, as preocupações dos gestores no mundo 
para conter o vírus, a expectativa da vacina, a ro-
tina totalmente alterada. Aqui no RS, e na Capital 
dos gaúchos não poderia ser diferente: vivemos 

amedrontados, afinal a 
crise é real.

E o vírus do medo 
não escolhe classe so-
cial, crença, raça... ele 
está em toda a parte, 
nas consequências de 
atos individuais (res-
ponsabilidade indivi-
dual), e principalmente 
nas decisões que in-
fluenciam o cotidiano 
coletivo. Nesse sentido, 

a insegurança só aumenta: não há consenso entre 
as autoridades sobre os limites do isolamento, e os 
altos e baixos das “cores arco-íris” do mapa em 
todo o País, infelizmente passaram a fazer parte 
da nossa rotina. Diante desse cenário, impossível 
falar em segurança e bem-estar. Absolutamente 
todos os segmentos da economia foram atingidos. 
O cidadão de bem precisa lidar com uma nova 

realidade e mais: com a ansiedade, a impotência 
e o medo, permeado em meio às contas vencidas, 
ao desemprego, e no caso de empregadores, com 
os prejuízos de uma vida dedicada ao comércio ou 
na prestação de serviços, hoje dilacerada pela fa-
lência e pelos altos custos das demissões.

Os prejuízos financeiros são incontáveis, e os 
emocionais mais ainda. São muitas as discussões, 
debates e tentativas fracassadas em reduzir nessas 
áreas. Infelizmente, quem paga é o cidadão, que 
se sente desprotegido diante dessa realidade e o 
pior: o aumento da criminalidade em meio à pan-
demia, agrava ainda mais a sensação de medo e 
insegurança por parte da população. Segundo da-
dos da Secretaria de Segurança Pública do RS, o 
aumento em determinados tipos de crime deve-
-se, em determinada medida, à soltura de presos 
e ao confinamento social, especialmente no caso 
da violência contra a mulher. Os profissionais das 
forças da segurança pública, por sua vez, por mais 
que sejam treinados a lidar com situações de es-
tresse, nesse momento são acometidos em dobro: 
afinal, a nossa missão de vida é proteger primei-
ro a vida do outro, e depois a nossa. Talvez essa 
perspectiva hoje já faça sentido para o cidadão de 
bem, pois para combater o medo, podemos e de-
vemos pensar no outro. Afinal, estamos isolados, 
mas não estamos sós.

Policial Penal

CD da 
Amazon Marco Aurelio Cardoso

Mariana Lescano
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Sexta-feira e fim de semana, 7, 8 e 9 de agosto de 2020

Os vírus desconhecidos
O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina, 

alertou em entrevista à Globonews que o desmatamento na Amazô-
nia pode levar a outras epidemias, como a da Covid-19, pelo fato da 
floresta abrigar uma variedade desconhecida de vírus. “A Amazônia 
tem uma quantidade imensa de vírus. A próxima epidemia, com o 
nível de agressão que estamos fazendo ao meio ambiente, já está a ca-
minho”, comentou Vecina, que defendeu também investimentos em 
pesquisa científica para a identificação dos vírus e o desenvolvimen-
to de remédios e vacinas, bem como para a preservação da floresta.

Produção concentrada
A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona problemas que 

precisarão ser endereçados pelas economias a partir de agora, como 
o risco de concentração da produção em poucos países, segundo o 
diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo. Para ele, as cadeias de pro-
dução serão ampliadas e, nesse sentido, o Brasil pode se aproveitar 
dessa oportunidade.

Calçado para a casa 
A Coro Artefatos preparou um calçado pensado para ficar em 

casa, descolado de tendências de moda ou estações na troca do que 
vem da rua nestes tempos de quarentena. É o Home Shoes, produzido 
à mão no Vale dos sinos, que pode ser adquirido através do Instagram 
da marca ou pelo site Em Porto Alegre, as lojas parceiras são Hemb, 
Casa Bordini e Spazio Del Bagno. 

As feiras de calçados 
 O que mudou, o que mudará e o que não vai mudar nas feiras de 

negócios - é o tema do happy hour com tecnologia do IBTeC de Novo 
Hamburgo, às 18h da próxima quarta-feira (12), pelo Facebook do ins-
tituto. Os debatedores serão os dirigentes da Francal, Abdala Jamil 
Abdala; da Fenac Experiências Conectam, Márcio Jung e da Merkator, 
Frederico Pletsch.

As cores atemporais
Ao decorar um ambiente, sempre surge o questionamento sobre 

a melhor tonalidade para o local. Uma ótima opção são as cores atem-
porais, que nunca saem de moda e que combinam com todos os es-
paços. A Tintas Renner by PPG de Gravataí oferece em seu mix de 
produtos diferentes tons que podem ser a solução. Ele inclui as linhas 
Ducryl e Extra Esmalte, com nuances neutras prontas.

Fashion Outlet reabre 
O I Fashion Outlet Novo Hamburgo reabriu ao público nesta quin-

ta-feira seguindo todos os protocolos de segurança. As lojas retomam 
atendimento presencial de quarta a sábado, das 10h às 16h, e e os res-
taurantes, de segunda à sexta, no mesmo horário. Mas todas as opera-
ções permanecem com tele entrega, take away e drive thru.

Calçados Bibi Equador
Após inaugurar lojas de franquia no Peru, Bolívia e Romênia, a 

Calçados Bibi de Parobé acaba de implantar a segunda unidade no 
Equador, comandada por um distribuidor local, seu parceiro de longa 
data, e responsável pela outra loja da rede implantada em 2019 na ca-
pital. Está entre os planos da empresai a abertura de 10 novas unida-
des no Equador, até 2025. 

Metalúrgica Rovaris 22 anos
A Metalúrgica Rovaris, de Caxias do Sul, fundada pelo empresá-

rio Jorge Luis Rovaris, hoje sob o comando de seus filhos e genro, Tho-
mas Rovaris, Andressa Rovaris Zanette e Alex Zanette, completa 22 
anos neste sábado. A empresa fabrica moldes, matrizes e dispositivos, 
peças de usinagem e presta serviços de corte a fio para mais de 70 in-
dústrias gaúchas catarinenses e paulistas. Com a crise da pandemia, 
surgiu um esforço coletivo de inovação e, em abril deste ano, lançou 
um modelo de presilha para máscaras que alivia a pressão sob a ore-
lha, deixando seu uso mais confortável.

 ⁄ LOGÍSTICA

Com um pavilhão de 41 mil 
metros quadrados já praticamen-
te finalizado na cidade de Nova 
Santa Rita, na Região Metropo-
litana de Porto Alegre, a gigante 
norte-americana do e-commerce 
Amazon deve anunciar em breve 
a instalação de um grande Centro 
de Distribuição no Rio Grande do 
Sul. A companhia pode gerar pró-
ximo de mil empregos no municí-
pio, de acordo com a prefeita, Mar-
garete Ferretti. Em 2019, a Amazon 
já havia confirmado a intenção 
de construir centros de distribui-
ção próprios no Brasil. Desde en-
tão, inaugurou um CD com 47 mil 
metros quadrados em Cajamar, na 
Grande São Paulo, recentemente 
outro em Pernambuco para aten-
der o Nordeste e, agora, finaliza as 
obras de sua estreia na Região Sul. 
“A pedido da empresa não pode-
mos divulgar mais informações, 
mas o habite-se para pavilhão já 
está regularizado e a obra pratica-
mente pronta, e vai reforçar ainda 
mais o polo logístico da cidade”, 
comemora Margarete.

Em comunicado da compa-
nhia publicado em dezembro de 
2019, Alex Szapiro, presidente 
da Amazon no Brasil, destacou 
que a inauguração dos centros 
de distribuição em São Paulo e 
em Pernambuco representavam 
“o compromisso de longo prazo 
da Amazon com o Brasil e prin-
cipalmente, com nossos clientes 
em todo o País”. A divulgação e 
a proposta da norte-americana de 
efetuar entregas mais rapidamen-
te e se expandir no Brasil revelam 

Rio Grande do Sul agora 
espera pelo CD da Amazon
Gigante do e-commerce pode instalar operação em Nova Santa Rita

Thiago Copetti
thiago.copetti@jornaldocomercio.com.br

Parque Logístico da 3SB em Nova Santa Rita é candidato à empresa

3SB/DIVULGAÇÃO/JC

também a necessidade de uma 
operação no Sul do País.

No Rio Grande do Sul, a Ama-
zon deverá ficar dentro do par-
que logístico operado pelo 3SB em 
Nova Santa Rita, que conta com 
cerca de 150 mil metros quadrados 
de área construída em diferentes 
galpões, próximo do km 489 da 
BR-386. No complexo, a Amazon 
já trabalha na adequação interna 
do pavilhão às suas necessidades 
de armazenagem e operação.

O 3SB é, de acordo com a 
própria empresa, o maior Parque 
Logístico do Rio Grande do Sul. 
Atualmente tem cerca de 150 mil 
m² de área construída de um total 
previsto de 204 mil m2. No local já 
estão instaladas empresas como 
Pepsico, DIA Brasil e DHL, entre 
outras. De acordo com represen-
tantes do 3SB, as obras para rece-
ber a operação da gigante norte-a-
mericana estão avançadas e com 
adequações às necessidades da 
companhia em andamento. Com o 
início da operação da empresa de 
e-commerce, o direcionamento do 
município para o setor logístico ga-

nha ainda mais força. Desde 2013, 
de acordo a prefeitura, a cidade 
recebeu pelo menos cinco gran-
des CDs, como do grupo Darcy Pa-
checo, da Modular, da Plimor, que 
se uniram a outras há existentes, 
como Intesementes e Harmann, 
que pertence à Samsung.

“Somos muito bem localiza-
dos geograficamente, com a BR-
386 e a RS-443, cercada por rios, 
Caí, Sinos e Jacuí, e uma linha 
férrea que corta a cidade. Temos 
projetos para poder operar uma 
hidrovia, juntamente com a Me-
troplan, e queremos uma estação 
férrea, já há um trem que já cruza 
a cidade”, lista a prefeita. Recente-
mente, o Estado alimentava gran-
des expectativas de contar com o 
Centro de Distribuição da Mercado 
Livre, que acabou confirmando a 
instalação em Santa Catarina. A 
Amazon, porém, já tem obras pra-
ticamente finalizadas e o investi-
mento é dado como certo pelo mu-
nicípio de Nova Santa Rita.

Procurada, a Amazon respon-
deu apenas que “não comenta ru-
mores e especulações”.

 ⁄ MERCADO IMOBILIÁRIO 

Prefeitura acelera licenciamento de empreendimentos

Uma mudança sutil nos pro-
cessos de licenciamento da pre-
feitura de Porto Alegre vem tra-
zendo benefícios a quem deseja 
construir ou empreender na cida-
de. Trata-se da tramitação para-
lela de licenças ambientais, insti-
tuída em janeiro pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 
da Sustentabilidade (Smams).

Antes da medida, os reque-

rentes precisavam aguardar a 
aprovação do projeto arquite-
tônico para iniciar o licencia-
mento ambiental de um em-
preendimento. Agora, ambas as 
tramitações avançam de forma 
paralela – o que reduz o tempo 
de espera para que as obras se-
jam liberadas.

Exemplo é o Centro Comer-
cial Assis Brasil, que está prestes 
a ser construído na Zona Norte. 
Com a tramitação paralela, a Li-

cença de Instalação do empreen-
dimento foi emitida em 15 de ju-
lho. No modelo convencional, 
sairia no final de 2020 – assim, 
o empreendedor só teria condi-
ções legais de começar as obras 
em 2021. 

O investimento estimado é 
de R$ 35 milhões e contempla 
uma nova loja da varejista Havan 
e unidade da rede de supermer-
cados Comercial Zaffari, além de 
restaurante e lancheria.

As finanças do 
Estado, sofreram 

pesadamente  
com a queda  

de arrecadação  
do ICMS

Leia o artigo “Ninguém é legal 24 horas”, de Ana Nejar, em www.jornaldocomercio.com

Para combater o 
medo, podemos e 
devemos pensar 
no outro; estamos 
isolados, mas não 
estamos sós


