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Acidentes de trânsito

O Dia
O Sindicato do Comércio Varejista de Veículos

LUIZ ÁVILA/ARQUIVO/JC

O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
é muito importante e útil para ressarcir prejuízos causados por acidentes de automóveis, mas, cada vez que se faz o seu balanço anual, é uma tristeza constatar o quanto
os acidentes de trânsito matam, ferem e deixam inválidas pessoas. De acordo com o
corretor de seguros Auri Luiz de Morais Rodrigues, da SMJ Corretora de Seguros, a seguradora Líder, responsável pelo Dpvat, informou que, em 2013, foram pagos 633.845
ressarcimentos, totalizando R$ 3,2 bilhões. Cerca de 70%, foram invalidez permanente
total ou parcial com valores até R$ 13.500,00, dependendo da extensão do dano. Morte, felizmente, diminuiu 10% em relação a 2013, denotando maiores cuidados por parte
dos motoristas, maior fiscalização, uso do airbag e lei seca, entre outros fatores. Os reembolsos por despesas hospitalares cresceram 42% em relação a 2013. Os acidentes de
motos com morte diminuíram de 20.313, em 2012, para 12.265, em 2013; 71% dos envolvidos em acidentes com danos pessoais envolveram motos, que representam só 27%
da frota nacional. A vítima ou seus herdeiros, no caso de morte, têm três anos após o
acidente para dar entrada no seguro. O Dpvat é obrigatório para todos os proprietários
de veículos. Seu vencimento é junto ao IPVA e é requisito para o licenciamento do
veículo. Os valores indenizáveis são R$ 13.500,00 para morte, até R$ 13.500,00 para
invalidez e até R$ 2.700,00 para despesas médicas e hospitalares.

Auri Rodrigues

Classe C
A Jaeli Móveis, empresa de Nova Candelária,
no Noroeste do Estado, cresceu 72%, nos últimos
dois anos, graças ao consumo da classe C. Cerca de
75% do faturamento da empresa é oriundo das vendas para esse público. A Jaeli será uma das 300 expositoras da Movelsul Brasil, feira do Sindmóveis
de Bento Gonçalves, de 24 a 28 de março. As informações são do diretor Jacson Rodrigo Fernandes.

ASSINE O JC.
LIGUE 0800.051.0133.

Vinho
A publicação do novo decreto que regulamenta
a Lei do Vinho, segunda-feira, no Diário Oficial da
União, deve trazer segurança jurídica e esclarecer
pontos importantes sobre a produção de vinhos,
sucos, espumantes e derivados. Aborda aspectos
como a normatização, rotulagem, fiscalização,
denominação, certificação quanto à origem, entre
outros itens. Uma importante alteração está relacionada aos limites de correção – também denominada como chaptalização – dos mostos com açúcar
e o reconhecimento de novas zonas de produção
vitivinícola em 10 estados brasileiros (RS, SC, PR,
SP, MG, ES, MT, GO, BA e PE).

Cerveja
A rede Walmart de supermercados espera vender
mais cerveja no carnaval do
que no Natal e Ano Novo.
Espera crescimento de 10%
em relação ao ano passado.

Inovação
Cerca de 120 prováveis investidores em empresas de novas
tecnologias estarão reunidos, na
ESPM-Sul, dia 14 de março, para
conhecer o potencial de 10 empresas de TI apresentadas pela
Estarte.Me., a Wow e a Ventiur.
net. Das 15h às 20h.

Feriadões

Hotéis

O comércio está preocupado com os feriadões
do primeiro semestre, depois dos prejuízos, em
Porto Alegre, com a greve do sistema de ônibus.
Além do Carnaval (dias 3, 4 e 5 de março), que não
é feriado, mas muitos fazem, haverá um que juntará o dia da Paixão de Cristo (sexta-feira, 18 de abril)
e o de Tiradentes (segunda-feira, 21 de abril) e, logo
a seguir, o Dia do Trabalhador (quinta-feira, 1 de
maio). A tentação de esticar as folgas será muito
grande.

A hotelaria brasileira não pode se queixar da falta de incentivo
para criação de novos hotéis e melhoramento dos já existentes. Além
dos benefícios previdenciários, contemplados pela desoneração, em
recente decisão o STF firmou entendimento pela exclusão do IPI e
do ICMS sobre as importações de bens e equipamentos que podem
ser utilizados em hotelaria, visto que empresas deste setor não são
contribuintes dos referidos impostos. Em relação ao passado, é possível a restituição dos últimos cinco anos, através de medida judicial,
informa Paulo Ricardo Dellay, coordenador em Direito Tributário
da Grupo Consultoria.

e de Peças e Acessórios para Veículos-RS realizará café da manhã e palestra sobre cenários
políticos para 2014, com Rodrigo Giacomet,
cientista e consultor político. Na avenida Paraná, 2.435, às 8h.
A Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento realizará, às 8h30min,
seminário de apresentação do Programa Inova
Petro e do primeiro edital do programa. Na rua
Uruguai, 155, 14º andar.
A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional apresentará o Passe Livre
para estudantes, às 9h, no Teatro Dante Barone
da Assembleia Legislativa.
A FEE, o Dieese e a Fgtas divulgarão, às 10h,
na Fgtas, na avenida Borges de Medeiros, 1501,
8º andar, o desempenho do mercado de trabalho no mês de fevereiro.
A Banrisul Cartões apresentará, às 10h, o balanço financeiro de 2013. No Salão Nobre do
banco (rua Caldas Júnior, 108 - 4º andar).
Três apresentações dos finalistas do curso de
cozinheiro do Senac-RS, às 11h, 16h30min e 21h,
no restaurante pedagógico da faculdade, rua
Coronel Genuino, 130.
A partir das 11h30min, o restaurante Parrilla
del Sur apoiará a Casa do Jardim, destinando
parte da renda à pintura e à revitalização do
prédio da entidade. O restaurante fica na avenida Nilópolis, 111.
A Tractebel vai apresentar seus resultados na
Apimec-Sul, às 12h30min, no Hotel Plaza São
Rafael.
A Abimac-RS divulgará, às 13h50min, o desempenho do setor de bens de capital em janeiro, na avenida Assis Brasil, 8.787, Bloco 10,
2º andar.
A Fisa Incorporadora entregará o edifício One
Exposição Concept, às 20h, em Caxias do Sul.
Everton De Boni Santos, Lorien Pasqual, Lucas
Scapin e André Beiler receberão os visitantes.
Às 21h, o 4º leilão Cavalos Fronteiriços, com 39
lotes, no Canal Rural. Leiloeiro Marcelo Silva.

JadLog
A JadLog, uma das maiores empresas de transportes e logística de cargas expressas fracionadas,
elevou seu faturamento em 11%, em 2013, passando
dos R$ 293 milhões, em 2012, para R$ 325 milhões.
A quantidade de encomendas coletadas e entregues
subiu de 6,4 milhões de unidades em 2012 para 7,1
milhões em 2013, segundo o diretor Ronan Hudson.

