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 �Começará, em Pelotas, sexta-feira, a 2ª Quinzena 
do Pêssego. Os restaurantes apresentarão pratos 
especiais.

 �Em Campinas (SP), começará, sexta-feira, o 6º Fó-
rum de Empreendedores do Lide, no qual o indus-
trial gaúcho Raul Anselmo Randon será homena-
geado com o título de Empreendedor da Década.

 �A Cooperativa Languiru completa 60 anos, sexta-
-feira, com palestras e exposição de máquinas e 
produtos, em Teutônia.

 �O movimento Cais Mauá de Todos promoverá o 
debate A cidade que queremos, às 17h, sexta-feira, 
na Sala Leste do Santander Cultural, com media-
ção de Katia Suman.

 �A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas 
– Caxias do Sul realizará, sexta-feira, evento de 
final de ano, na CIC Caxias. Às 19h, com missa, 
posse da diretoria e jantar.

 �Pedro Bins Ely, chefe do Serviço de Cirurgia Plás-
tica da Santa Casa de Porto Alegre, está partici-
pando, em Belo Horizonte, do 52º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia Plástica.

 �A Rede de Lojas Obino completou 65 anos de atu-
ação no Rio Grande do Sul e lançará, sexta-feira, 
livro com sua história, às 20h, no Clube Comercial 
de Bagé.

 �A Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Esteio comemora com jantar festivo, sexta-fei-
ra, 60 anos, às 20h, no Sun 7 Premium, em Esteio.

 �O senador Paulo Paim (PT) autografará o livro Pa-
lavras em mar revolto no sábado, às 14h, na Fei-
ra do Livro, na Praça da Alfândega. Distribuição 
gratuita.

 �Abrirá as portas, sábado, no DC Shopping, a Or-
natum Decor, com móveis de fabricação própria.

 �Mauro Fiterman autografará o livro Direito de fa-
mília contemporâneo, sábado, às 18h, no Moinhos 
Shopping. Lançamento da Livraria do Advogado 
Editora.

 �A Cabanha Passo Novo, de Uruguaiana, fará lei-
lão de 39 lotes da raça Crioula, às 21h, sábado, no 
parque Assis Brasil, em Esteio.

 �Antônio Carlos Côrtes autografará, domingo, às 
16h, na Feira do Livro de Porto Alegre, o livro Rua 
da Praia 40°, com o fotógrafo Luiz Armando Vaz, 
crônicas e fotos sobre Porto Alegre e sua gente.

Várias personalidades do Direito, entre eles o 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Fe-
deral; o professor Herman Benjamin, idealizador do 
Código de Defesa do Consumidor; Augusto Jaeger 
Jr., especialista em Direito Internacional da Concor-
rência; e Ricardo Lorenzetti, presidente da Suprema 
Corte da Argentina, estão reunidas, em Porto Ale-
gre, discutindo, basicamente, o direito da pessoa e 
do consumidor. O encontro da Associação Luso-Ale-
mã de Juristas e da Rede Alemanha-Brasil de Direito 
do Consumidor começou na quinta-feira e termina-
rá no sábado, na Faculdade de Direito da Ufrgs. O 
ministro Gilmar Mendes, falará, na sexta-feira, às 
9h30min, sobre a influência dos direitos fundamen-
tais no Direito Privado. À noite, às 19h30min, todos 
os conferencistas serão homenageados com um 
grande jantar no escritório de advocacia Floriano 
Bittencourt & Schwartz, no bairro Petrópolis.

Em debate, o direito
do consumidor

Xavante
O Grêmio Esportivo Brasil, de Pelotas, entrou 

com pedido de registro da marca Xavante junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. De 
acordo com o presidente da Marpa, Valdomiro So-
ares, que instruiu o pedido, o momento é propício, 
pois o clube passou da série C para a B do campeo-
nato brasileiro de futebol.

Easy Taxi
O gerente jurídico global da Easy Taxi, Erik 

Fontenele Nybo, estará em Porto Alegre no dia 18 
para fazer uma palestra para o escritório de advo-
cacia Freitas Macedo Associados. Será às 8h15min, 
no bistrô Le Gourmet, na praça Japão, sobre sua 
experiência à frente do departamento jurídico de 
uma startup presente em diversos países e, ainda, 
sobre investimentos, investidores e governança 
para startups.

Fim de ano
Cinco entidades e empresas já divulgaram as datas de suas con-

fraternizações de fim de ano com jornalistas: Fecomércio-RS (1/12), 
Celulose Riograndense (2/12), Fiergs (8/12) e Federasul (16/12). O Sin-
metal fará o tradicional jantar dos dirigentes e associados em 11/12.

Mérito Registral
O Mérito Registral, que homenageia quem se destaca no 

setor dos Registradores Públicos do Rio Grande do Sul, será 
entregue, sexta-feira, às 20h30min, no hotel Plaza São Rafael, 
durante jantar comemorativo dos 35 anos do Colégio Registral-
-RS. Tomará posse o novo presidente, Paulo Ricardo de Ávila, 
sucedendo Mario Pazutti Mezzari.

Hotelaria
O empresário Maurício Cavichion recebeu da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-RS 
o troféu Amigo dos Hoteleiros, reconhecimento a 
realizadores que, com suas ações e atitudes, mo-
dificam a realidade da hotelaria. Jovem empreen-
dedor, Cavichion é presidente da Associação das 
Empresas de Eventos do Estado. Sua empresa, a 
Tribeca Turismo e Eventos, tem foco nos encontros 
profissionais e técnico-científicos, sendo considera-
da pelos hoteleiros como um “motor de vendas” no 
setor de hospedagem.

HomenagemVenda
A BR Pharma anunciou oficialmente a venda da rede de farmá-

cias Mais Econômica, que atua com 165 unidades na região Sul do 
País. O fundo de investimento Verti Capital pagou R$ 44 milhões.
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Exija estamarca

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Gravataí, Valcir Ascari, conquistou a premiação de 
Sindicalista do Ano. Recebeu o título na Câmara de 
Vereadores de Gravataí.


