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Clínicas aumentará consumo de gás para gerar energia

MARCOS NAGELSTEIN/JC

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) planeja implantar uma usina de cogeração à base de gás natural em 2014
para suprir metade da energia que consome. O prédio para a
atividade inclusive já está construído - falta ainda a compra dos
equipamentos. O hospital foi o primeiro da Capital a adotar o
gás natural, em 2004. Atualmente consome 3,7 mil metros cúbicos por dia para abastecer duas caldeiras que são utilizadas na
lavanderia, cozinha, esterilização de material cirúrgico e aquecimento de água, informa o chefe de manutenção da seção de
geração do HCPA, Claudio Fagundes. Com a usina, o Clínicas vai
consumir um volume maior de gás natural, mas vai pagar menos pelo insumo, pois passará à categoria de cliente industrial
- hoje é considerado comercial.

Hospital de Clínicas prepara uma usina de cogeração

Consumo de gás II

São Paulo, há 4 anos, já conhece a
qualidade Motter. Além dos shoppings
Morumbi, Center Norte e Mooca Plaza,
na capital, Santo André e São Bernardo
do Campo têm a marca da Motter.

Além do Clínicas, outros sete hospitais de Porto
Alegre são clientes da Companhia de Gás do Rio
Grande do Sul (Sulgás): São Lucas da PUC, Moinhos
de Vento, Ernesto Dorneles, Mãe de Deus, Fêmina,
Conceição e Cristo Redentor. A Sulgás já assinou
contrato com o Álvaro Alvim - que deve receber o
insumo a partir de 2014 - e com o Instituto de Cardiologia, que será abastecido até o final do ano. A
companhia tem um projeto para atender a todos os
hospitais de Porto Alegre no futuro.

Moinhos e Bela Vista
O portal Agente Imóvel fez um mapeamento dos imóveis à venda em Porto Alegre no mês
de julho - verificou os preços anunciados de unidades avulsas -, a fim de descobrir o valor médio
do metro quadrado nos 20 bairros mais valorizados da cidade. Nas primeiras colocações, deu a
lógica: na liderança está Bela Vista, região que foi
verticalizada com empreendimentos de luxo nos
últimos anos. Por lá, o metro quadrado custa R$
6.428,00. E o preço médio dos imóveis à venda é de
R$ 1.266.673,00. Em segundo lugar, ficou o Moinhos de Vento - m2 a R$ 6.127,00 e apartamentos a
R$ 1.156.998,00.

O Dia
A Randon

Seriedade em instalações elétricas, hidráulicas
e tubulações de fluidos, há 31 anos!
Fone: (051) 3061.7818 - www.mottereng.com.br

S.A. Implementos e Participações
apresenta os resultados do segundo trimestre e
consolidado do primeiro semestre de 2013 em
evento organizado pela Apimec-Sul em Porto
Alegre. A partir das 18h no Hotel Deville (Avenida dos Estados, 1.909). Informações: (51) 32243121 ou pelo e-mail eventos@apimecsul.com.br.
O jornalista Eduardo Bueno e o historiador
Gunter Axt autografam o livro A. J. Renner –
Capitão de Indústrias, no Memorial da Livraria
do Globo (Rua dos Andradas, 1.416, 3º andar,
no Centro Histórico de Porto Alegre).
Lançamento da sétima edição da revista WE,
de Jacintho Pilla, às 20h, na Merci Casa de Festa, à Alameda Coelho Neto, 100.
IBGE faz o lançamento da Pesquisa Nacional
de Saúde, às 10h, na sede estadual do órgão
(avenida Augusto de Carvalho, 1.205, em Porto
Alegre). É a mais ampla investigação sobre a
saúde e o estilo de vida dos brasileiros, feita em
convênio com o Ministério da Saúde e com a
coordenação técnica da Fiocruz.
O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, divulga estudo sobre as emendas executadas no período de
2002 a 2012 em entrevista coletiva, às 14h, na
sede da CNM, em Brasília.

Construgiro

Empresários e a democracia

A Caixa Econômica Federal anunciou mudanças no Construgiro, linha de
crédito destinada à antecipação do fluxo de recebíveis de empresas da construção civil e incorporadoras. Entre outras novidades, agora, o produto passa
a atender, também, empresas que atuam no ramo de loteamentos, possibilitando o aumento da competitividade no
setor. O Construgiro vai disponibilizar
R$ 2 bilhões em 2013.

O presidente da Fiergs, Heitor Müller, é o convidado de hoje do encontro Você
com o Presidente, que acontece às 19h na sede da ADVB/RS (rua Celeste Gobatto,
s/n, em Porto Alegre). Além de expor sua trajetória profissional, irá debater o
papel das entidades empresariais no aperfeiçoamento da democracia brasileira.
Müller integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Conselhão)
do Rio Grande do Sul e também o colegiado da presidência da República.

Direito Imobiliário
Porto Alegre sediará o VIII Simpósio de Direito Imobiliário nos dias 22 e 23 de agosto no
Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael. A Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial (Agadie) espera reunir 400 profissionais para discutir temas como
fundo de investimento imobiliário, seguro condominial e responsabilidade civil decorrente das
construções. A programação está disponível no site http://simposioagadie.eventize.com.br/ e
pelo telefone (51) 3388-4944, com a GW Eventos, empresa organizadora.

Gráfica

Dia do Economista

A Grafiset teve sete peças finalistas no 9º Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, promovido pela Abigraf-RS. Venceu nas categorias Adesivo
- cliente Vonpar - e Cartões de Visita,
cliente Café do Porto, criado pela Hiper
Design. A Grafiset tem 39 anos e é a
única gráfica gaúcha a ter conquistado
o prêmio internacional Best of Category - The Premiere Print Awards 2011,
conhecido como Benny.

Para comemorar o Dia do Economista, o Conselho Regional de Economia (Corecon-RS) realiza amanhã o evento Economista – O Orientador Financeiro para
atendimento à população no Shopping
Total, das 10h às 17h. Os profissionais vão
prestar informações sobre orçamento familiar, renegociação de dívidas, financiamento habitacional, aplicação financeira,
planos de previdência privada e aposentadoria tardia e desaposentadoria.

Cooperativismo

Antártida

Reciclagem

O cooperativismo é responsável
por 11,4% do PIB do Rio Grande do
Sul. A informação é do presidente do
Sistema Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius.

Há 30 anos, a Força Aérea Brasileira é responsável pela logística aérea do Programa Antártico Brasileiro, transportando pessoas, alimentos,
equipamentos e tudo o que é necessário para resistir no meio do gelo.
Voar por lá não é fácil - ventos fortes, clima instável e pista curta são
alguns dos desafios enfrentados pela tripulação do C-130 Hércules.

A Veiga Máquinas - Indústria de Máquinas e Equipamentos
para Borracha e Reciclagem de Termoplásticos, de Novo Hamburgo, fechou o semestre comemorando incremento de vendas de 40%
em relação ao primeiro semestre de 2012. A informação é do diretor
de desenvolvimento de produtos da empresa, Antônio Neto.

>>PUBLIQUE SEUS BALANÇOS NO JORNAL DO COMÉRCIO
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