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Bilhete único mensal
Os alemães pelo visto gostaram do bilhete único mensal, que per-

mite o uso de todo transporte público em todo o país por apenas 9 eu-
ros: ônibus, bondes, metrôs, trens urbanos, trens regionais e até algu-
mas balsas em Berlim e Hamburgo. E querem mais: sua extensão por 
mais tempo, além dos três meses previstos, como é o desejo de 70% da 
população em levantamento do instituto de pesquisa Insa. O bilhete 
integra um pacote de medidas de alívio financeiro devido ao aumento 
dos preços de energia, causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. E 
visa também atrair usuários para o transporte público, notoriamente 
bem melhor e atraente do que o brasileiro, o que, mais cedo ou tarde, 
deverá acontecer também aqui, para ajudar a salvar o planeta.

Data da Independência
Câmara dos Deputados promove, no período de terça à quinta-

-feira, um seminário sobre os 200 anos da Independência do Bra-
sil, transmitido pelo seu canal no YouTube. Entre os palestrantes, 
o jornalista e escritor gaúcho Eduardo Pena, que populariza a his-
tória através de seus livros. É dele, ligado ao evento, “O Dicionário 
da Independência – 200 anos em 200 verbetes”.

Abertura a negócios
Estudo feito junto a dezenas de empreendedores e líderes em-

presariais gaúchos, coordenado pelo vereador Felipe Camozzato 
de Porto Alegre, para entender mais sobre o ambiente de negócios 
no RS e sua competitividade, será apresentado amanhã às 11h no 
Dado Food Hall da Capital.

Appétit Delivery no RS
A franquia Appétit Delivery, já presente em 16 cidades gaú-

chas, chega agora a Pinheiro Machado, município com pouco mais 
de 12 mil moradores, expandindo sua atuação no RS. A ideia é 
proporcionar a cidades pequenas, de até 150 mil habitantes, aces-
so à entrega de comida em casa com a comodidade de um aplica-
tivo. Entre os diferenciais, o app é o único do setor no País a dar 
cashback a cada uso: 1% do dinheiro de volta. 

Consórcios em alta
A Ademicon, maior administradora de consórcios em créditos ati-

vos do país, acaba de conseguir, nos 30 anos de história, atingir mais 
de R$ 1 bilhão em créditos vendidos neste mês de maio. Só no RS, ela 
comercializou de janeiro a maio de 2022 mais de R$ 147 milhões em 
créditos, crescimento de 35% sobre igual período do ano passado.

Inovação com fundos e fintechs
Na esteira da alta dos processos de desbancarização, a caxien-

se A2M  está colhendo frutos oferecendo financiamentos e emprés-
timos para pessoas físicas e jurídicas com estrutura de fundos e 
fintechs. Vinculada à Safe Investimentos, a empresa triplicou o vo-
lume de negociações nos últimos 12 meses. O principal diferencial 
da A2M está em concentrar diversas instituições em um só lugar, 
proporcionando juros abaixo dos valores praticados pelos bancos.

 ⁄ VAREJO

Da rua para o estacionamen-
tos do shopping center. Diversas 
frentes do varejo se rendem ao 
mundo dos carros elétricos e de 
seus efeitos para o meio ambien-
te, pela redução de emissões de 
gases poluentes. Dois exemplos 
recentes envolvem entrega de 
produtos com uso de frota ele-
trificada, no caso da varejista de 
moda Riachuelo, e instalação de 
pontos de abastecimento para veí-
culos de clientes no shopping Bel-
la Città, em Passo Fundo.

A Riachuelo começou a usar 
o transporte com menos emis-
sões para executar parte da lo-
gística. A operação estreou no 
mercado da Grande São Paulo, 
segundo a rede. Os testes ocor-
rem desde setembro de 2021.

São nove carros - cinco tipo 
Vuc, para abastecimento de lo-
jas de São Paulo, e quatro tipo 
HR e van, para entregas para os 
pedidos feitos pelos canais digi-
tais. A entrega é feita a partir do 
abastecimento do centro de dis-
tribuição (CD) de Guarulhos, que 
atende lojas e pedidos na capi-
tal paulista.

A marca pretende substituir 

Frota elétrica ganha espaço 
em shopping e em entregas
Ação inclui abastecimento de carros em Passo Fundo e logística de rede 
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Pontos para abastecimento ficam no estacionamento do Bella Cittá

BELLA CITTÀ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

a frota movida a combustíveis 
fosseis para reduzir as emissões 
de carbono. O caminhão elétri-
co emite, em média, 90% menos 
carbono em relação ao modelo a 
diesel, comparada a rede. O Insti-
tuto de Energia e Meio Ambiente 
(Iema) aponta que o setor de trans-
portes gera 14% das emissões de 
gases do efeito estufa no mundo.

O Bella Città já conta com 
duas estações de recarga elétrica, 
dentro de ações do mês do meio 
ambiente. A iniciativa tem par-
ceria com a empresa gaúcha Zle-
tric, um dos maiores players no 
País na colocação e manutenção 
das estações. Para fazer o carre-
gamento, o motorista só preci-

sa ter no celular o aplicativo da 
Zletric, para liberar o dispositivo 
que é acoplado ao carro.

“As estações de carregamen-
to para carros elétricos eviden-
ciam nossa preocupação com 
este assunto. Além disso, o servi-
ço facilitará a visita dos clientes 
que possuem este tipo de trans-
porte”, aposta o supervisor de 
manutenção do Bella, Alisson 
Darlan Pereira Serena, em nota. 
Não há custo no abastecimen-
to. O shopping de Passo Fundo 
tem ainda ações como a compra 
de energia renovável, os proje-
tos Destino Certo e Latinhas do 
Bem e investimentos em mate-
riais biodegradáveis.

Confeitaria e construtora formam parceria inusitada
Para atrair público e se dife-

renciar, surgem cada vez mais ini-
ciativas que combinam segmen-
tos diferentes, mas que atuam 
com varejo no final das contas. 
Em Porto Alegre, uma tradicional 
marca de confeitaria que segue 
receitas européias e outra de mer-
cado imobiliário estão juntas em 
um empreendimento no bairro 

Petrópolis, em Porto Alegre.
A associação segue a máxi-

ma de unir o útil ao agradável. 
A marca de confeitaria do grupo 
Press, a Presstisserie, agora está 
em uma área junto com a incor-
poradora Cyrela Goldsztein, que 
tem um plantão de vendas e sho-
wroom no espaço, na avenida Lu-
cas de Oliveira, 1190. O empreen-
dimento que ocupará o terreno 
ainda não foi definido, segundo 
a Cyrela. 

A Presstisserie já havia ope-
rado no mesmo endereço por 15 
anos e fechou por um mês para 
a montagem da nova estrutu-
ra. O terreno foi vendido para a 
construtora, pois isso a transfor-
mação do tipo de ambiente. A 
confeitaria funcionará por 18 me-
ses no espaço, explica o grupo.

“O novo Espaço Cyrela con-
tará com tradicionais pães e do-

ces franceses, já conhecidos por 
quem frequenta a pâtisserie, 
aberta em 2013, e exclusivos kits 
de chás, pensados especialmente 
para quem deseja saborear uma 
seleção de madeleines, bolos e 
quiches à tarde”, resume a Press-
tisserie e a Cyrela.

A confeitaria/bistrô, também 
tem almoço, abre diariamente 
das 12h às 20h. 

No showroom, estão maque-
tes dos empreendimentos The 
Park inspired by Dror, primeiro 
projeto no Brasil do designer is-
raelense com estúdio em Nova 
York Dror Benshetrit e que será 
erguido no bairro Rio Branco, e 
o Cyrela by Pininfarina, assina-
do pelo estúdio de design italiano 
Pininfarina e que será construído 
no bairro Bela Vista. O plantão de 
vendas fica aberto diariamente 
das 9h às 20h.  Consulte o regulamento completo em

unicred.com.br/centralrs/futuroprospero
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