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Em defesa da carne

Chineses

“Em tempos de protestos, diria que o Tony Ramos não me representa.” A frase é do presidente do
Sindicato Rural de São Gabriel, Tarso Francisco Pires Teixeira, somando-se ao protesto da presidente
da Confederação Nacional da Agricultura, senadora Kátia Abreu, contra a propaganda do Frigorífico
JBS Friboi dando a entender que a única carne boa
e comestível do País é a do Friboi. Teixeira diz que
a campanha faz parte do crescente monopólio do
grupo na indústria de carnes, com expansão e aquisição de frigoríficos menores Brasil afora. “Tudo
isso regado com dinheiro público, a financiamentos camaradas do Bndes, um banco que, ao invés
de fomentar projetos de desenvolvimento nacional,
tem atuado para capitalizar barões da indústria a
juros que não são encontrados no mercado.” Kátia
diz que há centenas de frigorifícos fiscalizados que
oferecem uma carne tão boa quanto a do Friboi,
pois as normas são iguais para todos.

Os chineses da China National Complete Engineering Corporation
que visitaram o Rio Grande do Sul prospectando áreas para fazer investimentos voltaram a Pequim interessados na geração e transmissão de energia eólica e a partir do carvão mineral. A informação é do
presidente da Sociedade de Engenharia-RS, Hilário Pires, que apoiou
a vinda dos empreendedores, atuando junto às autoridades diplomáticas para seu ingresso no Brasil. A CNCEC atua, basicamente, nas
áreas energética, metalmecânica e de mineração em 150 países.

Diretos

Estácio

Porto Alegre, que já tem sete
voos diretos para outras capitais
mundiais, terá o oitavo dia 21 de
novembro, quando começar o da
American Airlines para Miami.
Saem de Porto Alegre, direto ao
destino, voos para Argentina Buenos Aires, Mendoza e Córdoba;
Uruguai - Montevidéu; Peru - Lima;
Portugal - Lisboa; e Panamá - Cidade do Panamá. A AA tem loja no
Hotel Plaza São Rafael.

A Estácio, uma das maiores
redes de ensino do País, que chegou ao Rio Grande do Sul no final
do ano passado com a aquisição
das Faculdades Rio-Grandenses,
obteve receita operacional líquida
de R$ 443,6 milhões no 2º trimestre de 2013 e R$ 857 milhões no
semestre, aumento de 30% e 27%,
respectivamente, em relação aos
mesmos períodos de 2012. A base
de alunos cresceu 20%.
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A Motter também está presente no
Mato Grosso do Sul. Suas obras estão
na capital, Campo Grande, nos
shoppings Bosque dos Ipês e Campo
Grande.

Tarso Teixeira,
do Sindicato
Rural de São
Gabriel

Seriedade em instalações elétricas,
hidráulicas e tubulações de fluidos,
há 31 anos!

Allgayer

Fone: (051) 3061.7818 - www.mottereng.com.br

A Allgayer Engenharia, que atua na execução
de projetos comerciais, foi contratada para executar a obra da primeira franquia da loja de sapatos
Mr. Cat, no Shopping Pelotas. O empreendimento
abrirá em setembro.

Naturale
A Naturale, de Lagoa Vermelha, lançou, na Expoagas, quatro novos sabores de barras de cereais.
São 7 grãos, granola, doce de leite com cobertura
de chocolate e doce de leite.

Vitrine da carne
A carne suína estará, novamente, na Vitrine da
Carne Gaúcha, na 36ª Expointer, em Esteio. O projeto é da Farsul e realiza demonstrações de processamento das carcaças e a elaboração de pratos que,
após prontos, são servidos ao público em pequenas
porções para degustação.

Mais leite
O Ministério do Desenvolvimento Agrário está dando andamento à contratação de 98 técnicos, através da Emater, para
trabalhar no aumento da produção de leite na pequena propriedade gaúcha. A informação do delegado do ministério, Marcos
Rogelin, foi passada ao presidente da Gadolando, Marcos Tang,
que lhe entregou projeto para ampliar o acesso ao registro de
animais da raça Holandesa. Mais de 95% dos produtores de
leite são integrantes de propriedades familiares onde a grande
maioria é produtora de até 500 litros de leite por dia.

Texel
A raça ovina Texel terá dois prêmios novos nesta Expointer, com
homenagens aos criadores já falecidos Matheus Schimidt e Inês Bove
Vide. Serão os Progênie de Mãe e Progênie de Pai.

O Dia
O economista gaúcho Carlos Horn foi reeleito
por unanimidade para a presidência da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de
Desenvolvimento.
O Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e
de Peças e Acessórios para Veículos-RS promoverá café da manhã, às 8h, com Marco Antônio
Vieira Machado, sobre a metodologia da certificação de autopeças, na avenida Paraná, 2.435.
O sócio-diretor da Efimax Gestão Empresarial,
Leandro Nectoux, será o palestrante na Federasul, às 8h10min.
Às 9h30min, na sala A2B2 da Casa de Cultura
Mario Quintana, palestra sobre melhorias na
cidade, com Domingos Secco e Renata Beck.
A Banrisul Corretora de Valores promoverá, às
10h, seminário sobre Tesouro Direto, com Fábio
Gonçalves, à rua Caldas Jr., 108 – 4º andar.
O Senac-RS apresentará mesa de pães dos alunos, às 11h, às 16h30min e 21h com os professores André Damin e Anna Jacques. Na Faculdade Senac-RS, rua Coronel Genuíno, 130.
O publicitário Luiz Coronel será o palestrante do
almoço da ADCE, às 12h, na Igreja da Pompéia.
O presidente da Federação Nacional de Seguros,
Paulo Marraccini, estará no Almoço do Mercado
Segurador, às 12h, no Hotel Plaza São Rafael.
A CI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância
Velha promoverá, às 12h, na Sociedade Ginástica,
almoço com palestra da psicóloga Cintia Hansen.
Lançamento do Net Combo, em Canoas, às
12h30min, na churrascaria Jardim do Lago, à
rua Liberdade, 39.
O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo, fará entrevista
coletiva, às 15h, com os resultados da Expoagas
2013. Na carreta da Agas, na Fiergs.
A Associação Brasileira de Carvão Mineral
apresentará proposta de política industrial para
o setor de carvão, às 14h30min, no IV Congresso
Brasileiro de Carvão Mineral, em Gramado.
Palestra da Lojas Colombo e Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos
de Caxias do Sul, às 19h30min, na filial do Iguatemi Caxias.
O Banco Daycoval apresentará os resultados do
segundo trimestre e do primeiro semestre para
a Apimec-Sul, às 18h30min, no Hotel Sheraton.
A Toniolo, Busnello apresentará, em coquetel,
nova etapa do projeto de urbanização Reserva
Toscana, às 19h30min, no Granpiacer Ristorante e Pizzeria, no Iguatemi Caxias do Sul.
Comemoração dos 54 anos do Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas e Logística-RS, à avenida São Pedro, 1420, e entrega do
troféu Destaque Empresarial 2013.

>>FAÇA AS CONTAS. VOCÊ GANHA MAIS ANUNCIANDO AQUI.
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