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Mercado em crescimento Fertilizante

O Melhor

O ano começou bem para a São Carlos Thermal Systems, empresa de Esteio com 55 anos
de operação, que conquistou novos clientes no
primeiro trimestre e acredita que 2013 será um
ano de recuperação econômica, portanto, favorável ao crescimento industrial. Sérgio Helfensteller, presidente da empresa, que trabalha com
climatização, refrigeração e ventilação, comemora contratos com a Parker Brasil, em Cachoeirinha; com o novo CD da Fruki, em Canoas;
com os dois terminais do Salgado Filho e com a
Plataforma P-55, que está sendo construída em
Rio Grande visando à exploração de petróleo em
alto mar. Em Rio Grande, é o primeiro contrato
no segmento de montagem, mas, há mais de um
ano, a empresa trabalha na Plataforma P-56, no
mar do Rio de Janeiro, fazendo manutenção do
ar-condicionado em pleno oceano. Com 227 funcionários, a São Carlos Thermal Systems tem faturamento de R$ 17 milhões e sempre está precisando de mão de obra qualificada. Para resolver
este problema, fez uma parceria com o Senai e
investe na formação de mecânicos e técnicos em
refrigeração, que já saem do curso empregados,
a maioria na própria São Carlos. Já foram formados mais de 500 profissionais para um mercado
que movimenta, em média, R$ 20 bilhões/ano.

O restaurante Marco’s,
que conquistou pela quinta
vez o prêmio de Melhor do
Estado no Marcas de Quem
Decide, do Jornal do Comércio, contratou o chef
de cozinha baiano Fred dos
Anjos, especialista em frutos do mar. Marcos Costa, o
proprietário, anunciou que,
neste mês de abril, inaugurará a sexta casa da rede,
em Caxias do Sul, sob supervisão do seu filho, chef
de cozinha Vinicius Costa.

Para maximizar o aproveitamento
do nitrogênio pelas plantas, a francesa Timac Agro lançou, para a região
Sul do Brasil, a tecnologia Sulfammo
Meta, onde uma dupla membrana é
incorporada ao fertilizante no processo de granulação. O fertilizante nitrogenado se mostrou eficiente, mesmo
em condições de altas temperaturas,
precipitações concentradas e solos
arenosos para todas as culturas que
demandam nitrogênio, como milho,
trigo, arroz, café, algodão, pastagens,
feijão, cana-de-açúcar, reflorestamento, fruticultura e hortaliças.
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Gboex
O Gboex anunciou os vencedores de seu concurso cultural “Qual o segredo para chegar aos 100
anos?”. A vencedora foi Nidia Maria da Costa Reis,
de Minas Gerais, o segundo lugar ficou com Adair
José de Aguiar, de Santa Catarina e o terceiro com
Lafaiete Pena Mesquita, também mineira. Eles receberão vale-compras nos valores entre R$ 500,00
e R$ 2.000,00. Os sete melhores classificados na
sequência receberam brindes personalizados. Eles
estão sendo contatados pela Endereço Certo - Soluções em Operações de Marketing, empresa responsável pela gestão da promoção.

Vinho

Ovinofest

O Instituto Brasileiro do
Vinho iniciará o Circuito Brasileiro de Degustação, dia 11,
no Salão Nobre da Catedral
Metropolitana de Porto Alegre. Inúmeras vinícolas, de
diversos estados brasileiros,
mostrarão seus vinhos.

A prefeitura e o Sindicato Rural de
Lavras do Sul confirmaram a realização da Ovinofest, um festival no qual
pretendem apresentar o que de melhor
há em gastronomia com carne de cordeiro. O lançamento da festa será, dia
9, às 12h30min, na churrascaria Barranco, em Porto Alegre.

Hotéis

Impresul

A Rede de Hotéis Dall’Onder renovou,
por mais dez anos, a parceria com o Condomínio Vittoria Flat. O contrato estenderá
o trabalho conjunto por, pelo menos, uma
década entre estes dois empreendimentos
hoteleiros de Bento Gonçalves.

Foi uma festa imponente a comemoração dos 45 anos da
gráfica Impresul, no
Teatro Bourbon Country. Os diretores Angelo Garbasrki, Regina
Garbarski, Fernando
Garbarski e Jairo Amaral tiveram que se desdobrar para receber os
cumprimentos de todos os presentes.

McDonald’s
A rede está apresentando quatro brinquedos do desenho Barbie e as Sapatilhas
Mágicas e outros quatro do Power Rangers
Super Samurai em seu McLanche Feliz.

O Dia
O presidente do Sebrae-RS, Vitor Augusto Koch,
e o coordenador da Frente Parlamentar das Micro
e Pequenas Empresas da Assembleia Legislativa,
deputado José Sperotto (PTB), realizarão o Café da
Manhã da Frente, às 7h45min, no Hotel Embaixador, rua Jerônimo Coelho, 354.
Paulo Bellini, presidente emérito da Marcopolo,
falará sobre a empresa, às 8h, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
O presidente da Assembleia Legislativa do RS
será o palestrante do Tá na Mesa, às 12h, no Palácio do Comércio. O deputado Pedro Westphalen
(PP) falará sobre Desenvolvimento social e crescimento econômico.
O presidente do grupo suíço Ammann, Hans-Christian Schneider, e outros dirigentes concederão entrevista coletiva, às 14h30min, para
falar sobre o início das operações da fábrica de ¤
9 milhões que ergueram em Gravataí. Fundada
em 1869, a indústria é líder mundial na fabricação de usinas de asfalto e um dos três maiores
fabricantes de rolos compactadores em todo o
mundo. Na fábrica, à avenida Ely Correa, 2500
- pavilhão 22.
O Chá da Tarde das quartas-feiras do Plaza São
Rafael Hotel e Centro de Eventos começará a
temporada 2013.
A 8ª edição do MBA do Mercado de Capitais 2013
promoverá palestra com o professor do Instituto
BM&FBovespa José Alberto Filho, às 18h30min,
na sede da Apimec-Sul, na rua General Câmara,
243, 3º andar.
O consultor tributário e fiscal Vicente Brasil Junior iniciará, às 19h, curso de Especialização em
ICMS promovido pelo Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e Empresariais. Informações: (51)
3388-8023 ou comercial@ineje.com.br.
A gerente-geral de Marketing Corporativo da Lojas
Renner, Luciane Franciscone, fará palestra inaugural do curso Gestão de Contas: Meeting Clients –
Formação em Atendimento Publicitário, da Will
Meeting School, às 18h30min, na sede da Paim
Comunicação (avenida Mariland, 477).
A Geração Futuro promoverá palestra sobre fundos imobiliários, às 19h, com o consultor Márcio
Fichtner, à avenida Carlos Gomes, 300, 6º andar.
Rubens Sant’Anna coordenará a sexta edição do
Meeting de Trade Marketing do RS, na ESPM-Sul.
Gustavo Ene, presidente da Lide RS, coordenará
mais um Gastronomia Lide RS, às 19h30min, no
Chez Philipe.
O jogador de futebol do Grêmio Hernan Barcos
autografará camisas 28, às 19h30min, na Paquetá Esportes do BarraShoppingSul.

