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FREDY VIEIRA/JC

Luiz Carlos Bohn assumirá em julho

Bohn II
Empresário do setor de serviços contábeis,
Bohn tem vários anos de experiência em entidades empresariais e conhece as dificuldades para
se empreender no Brasil, onde o governo cria, a
todo o momento, novos entraves para o desenvolvimento das empresas e mantém uma das cargas
tributárias e burocráticas mais pesadas do mundo.
Neste sentido, os sindicatos patronais têm um papel muito importante, pois representam a “última
trincheira” na defesa dos interesses do empreendedorismo. Luiz Carlos Bohn entende que as empresas são fundamentais para o desenvolvimento
socioeconômico, como criadoras de riqueza, de
empregos e, mesmo, de impostos. “O problema do
Estado brasileiro é que ele é gigantesco e autofágico”, disse-me, certa vez, “arrecada muito, consome
quase tudo com atividades-meio e não consegue realizar nem os serviços básicos e os investimentos
necessários”.

Oliveiras
O secretário da Agricultura, Luiz Fernando
Mainardi, coordenará a abertura oficial da safra de
azeitonas, no Rio Grande do Sul, hoje, às 15h, em
Pinheiro Machado. O evento será na propriedade
do empresário paulista Luiz Eduardo Batalha, denominada Guarda Velha, onde já existem 130 hectares plantados com oliveiras. A colheita deste ano
será feita numa parcela de 12 mil plantas com três
anos e quatro meses. A expectativa é de colher entre 80 mil e 100 mil quilos de azeitonas, das quais
30% destinadas à mesa e 70% ao azeite, também
produzidos pela Guarda Velha. A área plantada
com oliveiras no Estado é de 1.156 hectares.





O Dia
Hoje e

Bohn será o presidente da Fecomércio-RS
Os dirigentes de 110 sindicatos do setor de comércio
e serviços gaúcho, que estavam à procura de um nome
para ser apresentado como candidato a 1º vice-presidente
da Fecomércio-RS, nas eleições marcadas para 2 de maio,
decidiram-se por Luis Antonio Baptistella, e, então, o atual
vice-presidente Luiz Carlos Bohn conseguiu fechar a chapa
única inscrita ontem. Bohn, com larga experiência na entidade, já era o candidato definido para a presidência do grupo que representa o setor de comércio de bens e serviços no
Rio Grande do Sul, até agora presidido por Zildo De Marchi.
Os demais candidatos a vices foram escolhidos pelas cinco
câmaras de cada um dos cinco setores que constituem a
Fecomércio-RS: Comércio Atacadista, Comércio Varejista,
Agentes Autônomos do Comércio, Turismo e Hospitalidade
e Comércio Varejista de Gêneros. A posse legal será em 1 de
julho e a festiva no dia 21.
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Aumentos

Importadora

Quem voltou das férias de
verão levou um susto ao retornar a seus bares e restaurantes
prediletos. Quase tudo aumentou de preço. A Fundação Getulio Vargas aponta aumento
de 0,79% na última semana
de fevereiro. Mas os consumidores acham que os aumentos
praticados são bem maiores. O
presidente do Conselho de Administração da seccional gaúcha da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes – Abrasel-RS, Naldo Barbosa, que acha
que nem todos os bares e restaurantes aumentaram de preço, diz que, os que o fizeram,
foram obrigados “pela carga de
impostos, aluguéis e aumentos
nas bebidas e alimentos”.

A Importadora de
bebidas e alimentos Porto
Mediterraneo, de Balneário
Camboriú (SC), contratou
empresa gaúcha para sua
assessoria de imprensa, a .Doc
Assessoria de Imprensa. A
Porto Mediterraneo distribui
cerca de 180 rótulos de sete
países produtores (Brasil,
Argentina, Chile, Itália,
França, Espanha e Portugal).

Marcopolo
A fábrica de ônibus
Marcopolo, de Caxias do Sul,
começou, na Festa da Uva, a
comemoração dos seus 65 anos. A
festa mesmo será em agosto.

amanhã, no Hotel Plaza São Rafael,
acontece o Fórum Internacional de Inteligência
Automotiva, que debaterá o impacto do uso de
Identificação por Rádio Frequência no novo Sistema Nacional de Identificação Automática de
Veículos.
A H.Stern inicia a temporada de descontos de
20% a 50% em jóias durante o período Off Price, até dia 16, no Moinhos Shopping, e, de 19 a
23, no Iguatemi.
 Abertura da terceira edição da Feira Polo Naval, na Fundação Universidade de Rio Grande,
em Rio Grande.
Às 10h, a Fundação de Economia e Estatística
apresentará o PIB do 4º trimestre de 2013 do RS.
Na rua Duque de Caxias, 1.691.
A Deloitte realizará, às 13h, o seminário Nova
Lei Anticorrupção Brasileira: O que é, quais
seus impactos e como se preparar para atendê-la, no Hotel Deville (avenida dos Estados, 1909).
O Grupo Consultoria promoverá o seminário
Prepare-se para o e Social, às 3h30min, na rua
Pinheiro Machado, 148. O eSocial é o novo sistema de controle das obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
 Agências e anunciantes discutirão as mudanças na comunicação no cenário global. Às 14h,
no BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300).
O Observatório do Turismo e o Estudo de Competitividade de 26 destinos turísticos do RS
serão apresentados pela secretária de Estado
do Turismo, Abgail Pereira, às 17h, no Galpão
Crioulo do Palácio Piratini.
A Guarida Imóveis inaugurará, às 20h, a primeira agência em Canoas, na rua Venâncio Aires, 3372, bairro Niterói.

Susin Francescutti
A metalúrgica Susin Francescutti, de Caxias do
Sul, que completará 60 anos em 2014, iniciou o ano
investindo em comunicação. Contratou a Dinâmica
Comunicação Empresarial, que ficará responsável
pela assessoria de imprensa da companhia.

Mercado de capitais

Até dia 25, estarão abertas as inscrições para o
MBA em Mercado de Capitais da Apimec-Sul e Instituto Educacional BM&FBovespa em Porto Alegre.
As aulas acontecerão na sede da Apimec-Sul. Informações pelo e-mail apimecsul@apimecsul.com.br,
pelo site www.apimecsul.com.br ou pelo telefone
(51) 3224 3121.

