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A Dimed, distribuidora de medicamentos do Grupo Dimed-Panvel, que cresceu 15% em 2012, foi reconhecida pela Associação
Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores como a melhor empresa do
setor nesse ano, ficando em primeiro lugar entre as dez maiores distribuidoras do RS. Com seus sete mil pontos de entrega no Sul do País
e 16 mil itens para distribuição, a empresa teve na entrega de perfumaria um crescimento de 28% em comparação a 2011, enquanto a
de medicamentos aumentou apenas 9%. Com nível de serviços em
98% de agilidade e comprometimento, a empresa dobra de tamanho
a cada cinco anos.

Operações Societárias
Fernando Picoral, diretor da Escala

A agência de publicidade Escala, que vai
completar 40 anos em 2013, acredita que o próximo ano será muito bom, pois fechará 2012
com crescimento de 12% e calcula que obterá, no
próximo exercício, mais de 20%. A perspectiva foi
apresentada, ontem, durante almoço do pessoal
da agência com jornalistas, pelo diretor Fernando Picoral, que destacou que o início do ano vai
ser com 11 contas novas - Forum, Tufi Duek, Trio
Alimentos, 3M, Eletrobras, LS Tractor, Construtora
Celi, Savarauto, Arena Porto-Alegrense, Univias e
Banrisul – e abertura de um escritório, em Brasília,
para maior aproximação com as grandes empresas
federais. A Escala já tem 198 funcionários em Porto
Alegre, São Paulo, Recife e Blumenau, e, embora os
sócios não comentem, deve ser a primeira agência
do Estado em faturamento. Atenta às mudanças
econômicas, abriu três novas áreas de negócio:
institucional, com destaque para Eletrobras,
agronegócio, com a LS Tractor, e moda, com vários
fabricantes, como Grendene e lojas de varejo. A
agência já conta com 15 criativos. Sob o comando
de Regis Montagna, a empresa contratou João
Ferrer como diretor-executivo e até um agrônomo,
Paulino Jeckel, para incrementar sua área dedicada ao agronegócio, segundo Alfredo Fedrizzi, outro
diretor que estava presente, assim como Reinaldo
Lopes, hoje no comando em São Paulo.

Mais hotel

mundi

Porto Alegre vai ganhar mais um hotel. A
Cyrela Goldsztein construirá o Duo Concept, empreendimento de uso misto inédito na cidade, que
reunirá unidades comerciais e hoteleiras à avenida
Loureiro da Silva. A administração do hotel será
da Rede InterCity. Maurício Salles, diretor de incorporação da Cyrela Goldsztein, explica que será um
condo-hotel (o 2º no Estado), modelo de negócio
em que os investidores obtêm rendimentos mensalmente, conforme a taxa de ocupação dos quartos. Os proprietários, entre outras vantagens, não
precisam se preocupar em encontrar locatários.
Além disso, a manutenção rotineira das unidades
fica a cargo da administradora do hotel. Investimento de R$ 53 milhões. Ficará pronto em dezembro de 2015.

O vice-presidente do Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e
Empresariais, Felipe Ferreira Silva, garante que o Rio Grande do Sul
está carente de advogados especializados para conduzir processos
de abertura de capital de empresas. O Ineje vai realizar, em 2013,
especialização em Gestão de Operações Societárias e Planejamento
Tributário.

Apimec-Sul
Marco Antônio dos Santos Martins foi reeleito presidente da Apimec-Sul. O vice-presidente Christian Klemt foi substituído por José
Júnior de Oliveira, até então diretor institucional. A Souza Cruz e a
CRP Participações são vencedoras do Prêmio Walter Fredrich 2012,
que será entregue dia 8, às 20h, no Hotel Plaza São Rafael.

Argentina
As conversas da presidente Dilma Rousseff com a argentina
Cristina Kirchner, na semana passada, já apresentaram um pequeno
resultado. Cristina afrouxou a mão e permitiu aos argentinos que
querem visitar o Brasil comprar mais reais. Dólar, euro e outras moedas continuam sob arrojo.

Iberia
A companhia aérea espanhola, em crise, poderá demitir entre
6.000 e 8.000 empregados. A inglesa British Airways está interessada em comprá-la.

30 anos
O Polo Petroquímico de Triunfo comemorou, ontem, 30 anos. Foi
quando começou a operar a central de matérias-primas com eteno.

O Dia
 Entre hoje e dia 16, quem tomar café da manhã na
rede McDonald´s ganhará uma peça de jogo americano da Del Valle.
 Amir Somoggi debaterá o impacto da Copa do Mundo, em café da manhã, às 8h, no Centro de Integração
Empresa-Escola-RS, com o Instituto SportsMarket, à
rua Dom Pedro, 861.
 Patrícia Corrêa, da UP Time Comunicação, receberá,
em São Paulo, o Prêmio Colunista como Empresa e
Empresária de Marketing Promocional do Ano.
 Os agraciados da 18ª edição do Prêmio Líderes &
Vencedores serão anunciados, às 11h, na Federasul,
pelos presidentes Ricardo Russowsky e da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Postal (PMDB).
 DM9Sul marcou encontro de confraternização entre
14h30min e 16h30min, na Patissier Marcelo Gonçalves, à rua Marquês do Pombal, 128.
 O Sinduscon-RS liderará entidades e empresas que
protestarão contra normas do Comando Aéreo Regional que prejudicam o desenvolvimento urbano
da cidade, às 15h30min, na Câmara de Vereadores
de Porto Alegre. O presidente Paulo Vanzetto Garcia
usará a tribuna para explicar a manifestação.
 Joe Astrachan, diretor do Cox Family Enterprise
Center na Kennesaw State University (USA), vai falar
sobre governança em empresas familiares, às 19h, no
Amcham Business Center (rua Dom Pedro II, 861, 8º
andar).
 Entrega do Mérito Lojista 2012, da FCDL, às 20h, no
Hotel Plaza São Rafael. Serão 10 homenageados.
 Balanço de 2012 da Associação Brasileira de Angus,
entrega das láureas do Ranking 2012, anúncio da
nova diretoria, leilão Nova Era e jantar dançante, às
20h, na Casa Vetro, no bairro Jardim Europa.
 Lançamento da segunda edição do livro Gramado,
de Leonid Streliaev, com fotos da cidade turística gaúcha, às 19h30min, no Espaço Gerda, Serrano Resort,
em Gramado.
 Abertura da exposição Cromomuseu, o pós-pictorialismo no contexto museológico, às 19h, no Museu de
Arte Ado Malagoli, curador de Gaudêncio Fidelis.
 Inauguração da loja 3 e Já, nova grife infantil nascida
no RS, com coquetel, às 19h, no BarraShoppingSul.
 Guarida Imóveis inaugurará unidade em Gravataí,
às 19h, com coquetel, à rua Coronel Fonseca, 912.
 O presidente Thales Stucky e a diretoria do Instituto
de Estudos Tributários-RS receberão os associados
em jantar de confraternização, no Ratskeller Baumbach, com recolhimento de doações para a creche
Santa Rita de Lucca.
 A Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda fará jantar do Prêmio Colunistas
RS 2012, às 20h, no Porto Alegre Country Club, sob o
comando de Ana Paula Jung.
 A Câmara Brasil-Alemanha realizará jantar de final
de ano, às 20h, no Plaza São Rafael.

A partir das 16h, você tem 3 opções de tábuas de petiscos para acompanhar seu chopp
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