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O móvel imóvel
A imobilidade de Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas Da-

tafolha e Ipec sobre a disputa ao Planalto é tamanha que 
mostra números praticamente iguais aos levantamentos 
das últimas semanas. O Auxílio de R$ 600, a queda da in-
flação, do preço do leite, as 11 reduções do preço da gasoli-
na (-38%), a queda na taxa de desemprego, o crescimento 
da economia e a mobilização no 7 de Setembro não resul-
taram em um só votinho ao capitão nesse tempo todo?

Filial do Acampamento
Na Associação Comercial de Porto 

Alegre (ACPA). O espírito gauchesco to-
mou conta do MenuPOA. Com palestra de 
Manoelito Savaris, do MTG, até o cardá-
pio com carne entrou no clima, junto com 
pilchas e vestidos de prenda. O negócio 
CTG movimenta R$ 1,5 bilhão por ano 
(matéria nesta edição).

Chute no balde
Cansado de tanta mediocridade, professor de faculdade no Inte-

rior passou um sermão nos seus alunos porque “não sabem escre-
ver, porque as letras são horríveis, porque não usam termos técni-
cos, porque não podem tratar faculdade do jeito que tratam e até 
mesmo copiam errado dados da internet que não deveriam consul-
tar”. Quem condenaria o mestre?

Roberto Luiz Lorenzi
Garibaldi, na Serra, despediu-se do contador Roberto 

Luiz Lorenzi, 77 anos, que faleceu em agosto. Lorenzi teve 
papel crucial na unificação da representação dos segmentos 
comerciais, da indústria e da agroindústria do frango, bases 
da economia local. Além disso, trabalhou por 30 anos na Vi-
nícola Peterlongo. Era leitor diário do Jornal do Comércio, 
destaca a filha Uliana.

Sem flores
Morreu na segunda-feira, aos 90 anos, o corretor de seguros Al-

bino Pansera. Em vez de flores, a família pediu doações para o Lar 
Professora Nancy Pansera, em Canoas, que ele fundou.

Prêmio Excelência
O programa Devolve ICMS, do governo do Estado, foi o vence-

dor no segmento Destaque Boas Práticas do Prêmio Excelência em 
Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP). O anúncio 
foi ontem, na B3, em São Paulo.

Capital dorminhoca
A plataforma de idiomas Preply fez uma pesquisa para identifi-

car as capitais mais tranquilas e as mais movimentadas do mundo. 
Brasília é a quinta que menos dorme e a sétima que menos traba-
lha no mundo. Tirando os bagrinhos, o quadro geral faz sentido, 
todo sentido.

Direito 
imobiliário

A Associação Gaúcha de 
Advogados de Direito Imobi-
liário Empresarial (Agadie) 
acaba de empossar sua nova 
diretoria. O presidente, 
Eduardo de Mendonça Heinz, 
foi reconduzido ao cargo.

Maratona
A equipe de marketing do Shopping 

Total correu para acompanhar o público 
na 35ª edição da tradicional promoção 
Loucura Total. Foram 32 quilômetros 
percorridos no shopping, ou 52 mil pas-
sos em quatro dias, calcula a gerente de 
marketing, Silvia Rachewsky.

Churrasquinho de candidato
Durante uma caminhada em Alvorada, o candidato do PL ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni, 

conheceu o Churrasquinho Gourmet. Impressionado com o empreendedorismo do Silvio (proprietário), 
Onyx chamou a vice, Claudinha (PL), para apresentar o negócio.

Miúdas

 » MÉDICO comenta que 
está impressionado com o 
número de mortes por 
pancreatite.

 » COM a modernização do 
Acampamento Farroupilha, 
perdeu-se o espírito rústico 
do evento.

A alta velocidade é a maior causa dos acidentes de trânsito 
em todo o País. O que faz a fiscalização nas cidades? 
Multa carro parado.

JEFFERSON BERNARDES/DIVULGAÇÃO/JC

 » FALTAM talentos no setor 
de TI virou ladainha. Ok, 
diagnóstico feito, falta a 
cirurgia.

 » AÍ que está o proble-
ma. Cirurgia de oferta 
pelo SUS não preencherá 
este vazio.

 » DRAGÃO voa nos Estados 
Unidos. Inflação anualizada 
de 8,3% e, na Alemanha, 
passou de 7,5% para 7,9%.

 » SINAPRO RS (agências de 
propaganda) promove 
amanhã/ESPM a Frente a 
Frente de forma presencial.

Crescer valorizando suas raízes. Superar desafios sem perder seus costumes. 
Seguir em frente, transformando sua cultura em uma terra fértil para o futuro.

Esse é o jeito de ser gaúcho.

E é inspirada nessa força que a Unimed segue 
presente nos 471 municípios do Rio Grande do Sul, 
fazendo do cuidado nossa tradição hoje e sempre.

CUIDAR
DOS GAÚCHOS

E DAS SUAS

ESSE É O PLANO.


