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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JUSTIFICATIVA

Nome: Valderez Terezinha Schmitz

Data de Nascimento: 30/10/1942

Natural de Encantado

Filiação: Lino Schmitz e Maria Irene Berwanger Schmitz

Valderez Terezinha Schmitz nasceu no dia 30 de outubro de 1942 no
município de Encantado Rio Grande do Sul.

Filha do funileiro Lino Schmitz e da dona de casa Maria Irene Berwanger
Schmitz, veio para Novo Hamburgo ainda criança em 1947, juntamente com os pais e os irmãos
Miguel Henrique Schmitz, João Carlos Schmitz, Roque Pedro Schmitz e Maria Antonieta
Schmitz Backes.

Se estabeleceram no bairro Boa Vista, antigamente conhecido como Morro
dos Cabritos e mais tarde mudaram-se para o bairro Guarani.

Valderez estudou em Escolas Estaduais de Novo Hamburgo e trabalhou no
escritório da Mecânica Berwanger.

Casou-se com policial militar Geneci Martins Leal em 1967.
Devido a seus conhecimentos referente aos processos de emplacamentos de

veículos, eram procurados para agilizar as documentações junto aos órgãos de trânsito.
Em novembro de 1968 nasce a primogênita do casal, Silvana Leal e a partir

desse momento, Valderez aproveita a licença maternidade para intensificar sua atividade como
despachante e abre seu primeiro escritório em 26 de maio de 1969, dando início à marca que
leva o seu nome até hoje.

O inicio da sua atividade foi numa sala dividida com a amiga Guísela Henckel,
na Rua Joaquim Pedro Soares, bairro Guarani, fazia o uso de uma máquina de escrever
emprestada pelo irmão Miguel.

Logo que iniciam as atividades de despachante, surge a necessidade de
Valderez se deslocar com carro próprio, então Leal decide ensiná-la a dirigir. Notou que
possuía habilidade para a função, deixou a Brigada Militar para iniciar a Autoescola, ainda em
1969.

No intuito de formar novos condutores de veículos automotores, a empresa
como pioneira decidiu implantar comandos duplos de pedais e direção nos veículos.
Possibilitando maior segurança nas aulas de condução.

O espírito empreendedor de Valderez não parou, sendo assim em 1983
inaugurou a Corretora de Seguros.

Em 1997 com a mudança na legislação, foi credenciada no Departamento
Estadual de Trânsito (Detran RS), à prestar serviços de habilitação de condutores nos CFCs
Valderez em Novo Hamburgo, Sapiranga, São Leopoldo e Nova Hartz.

Com a carreira empreendedora de sucesso, líder e visionaria, suas empresas
refletem aquilo que sempre acreditou: Simpatia, serviços de excelência e clientes em primeiro
lugar, ou seja" O jeito Valderez de ser" presente em campanhas de destaque de educação para
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transito e ações sociais.
Quando foi fundado o CFC, seu genro Robson Miranda esposo da filha caçula

Adriana Leal, participou da sociedade e assumiu a direção do CFC. Silvana filha mais velha,
comanda e administra atividades de despachante e Adriana a corretora de seguros.

Valderez após 45 anos de dedicação ao trabalho corriqueiro, passou a se dedicar
aos netos, porém seguiu como conselheira de alguns negócios.

Hoje a Marca Valderez, com 50 anos de história leva seu nome para sete
empresas, todas fundadas por ela.

As mesmas empregam mais de 200 pessoas em seis municípios, cerca de 100
destes empregos em Novo Hamburgo.

Além das filhas, dos genros e o neto Ramon, Mariana e Lucca (netos menores) já
demonstram interesse em seguir os negócios da família, pois têm orgulho da marca criada pela
avó.

Impossível falar de Valderez sem lembrar do bairro Guarani e da Rua Joaquim
Pedro Soares, pois a matriarca segue residindo nesta rua onde foi a primeira sede da empresa,
apesar de ter ocorrido em diferentes domicílios, após troca de município.

Consolidou sua trajetória empreendendo, somando talentos, influenciando e
transformando a comunidade, protegendo pessoas, construindo futuros e salvando vidas. Com
uma história de sucesso e conquistas, é uma mãe realizada, avó zelosa e precursora de uma
família atuante nos negócios, além de uma pessoa que encanta a todos que a conhecem.

Novo Hamburgo, 05 de agosto de 2019.
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