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Começam as feiras
de ovinos de verão
O município de Santana do Livramento, que
possui o maior rebanho ovino do Rio Grande do
Sul — mais de 500 mil animais —, vai lançar, segunda-feira, dia 14, às 21h, a 38ª Feira de Ovinos
de Verão, no Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho, do Sindicato Rural. A feira acontecerá entre 7 de janeiro e 4 de fevereiro, com exposição e leilões das raças Ideal, Corriedale, Texel,
Poll Dorset e Merino. Os criadores de Texel farão
o maior evento da raça, no Brasil e na América
Latina, o 18º Mercotexel, entre 21 e 24 de janeiro.
Paralelamente, acontecerá a 6ª Exposição Nacional do Texel, promoção da Brastexel e do Núcleo
Santanense de Criadores de Texel. As inscrições
de animais estão abertas. Livramento concentra os
maiores rebanhos do mundo desta raça. Além dos
julgamentos dos animais, haverá leilões, entrega
de prêmios, almoços e jantares com carne ovina.
Vários outros municípios realizam feiras de ovinos
nesta época.

O Dia
O consultor de empresas Paulo Amorim será o
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Gás
A Petrobras está praticando novo aumento, de
3,8%, no preço do gás para o segmento industrial
em todo o País. O aumento atinge os tradicionais cilindros (P 45 Kg) utilizados no comércio, industrias
e condomínios, os P 20 Kg, utilizados nas empilhadeiras, e os P 90 Kg e granel (tanques estacionários).

Feliz 2018
Foi o que desejou o presidente das Lojas Renner, José Galló, no almoço da Federasul, ontem.
“Não vim aqui vender ilusões”, disse.

Hospedagem
e alimentação
A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação inaugurou escritório regional no Rio
Grande do Sul. Com a nova unidade, no município
de Canoas, passa a contar com cinco escritórios:
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e
Canoas. A inauguração foi coordenada pelo presidente da entidade, Alexandre Sampaio.

Cartões-presente
O restaurante Outback lançou seu e-commerce
de cartões presente. Disponível nos valores R$ 75,00,
R$ 100,00, R$ 150,00, R$ 200,00 ou R$ 300,00, é válido nos 74 restaurantes da rede no Brasil.
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Feira do espumante
De 16 a 20 dezembro ocorre, na Usina do Gasômetro, em Porto
Alegre, a 12ª Feira de Espumantes, organizada pela Phoenix, com 14
vinícolas apresentando vinhos e sucos de uva a preços promocionais.
A abertura oficial será ao entardecer do dia 16. A feira terá estandes
de comidas e de artesanato. As vinícolas serão Aurora, Perini, Nova
Aliança, Webber, Lovatel, Cambraia e Nunes, Bodega Czarnobay, Fante, Granvin, Guatambu, Oi Lur, Gran Legado e Mioranza. Entrada gratuita, das 16h às 21h e, no fim de semana, das 10h às 18h.

Postes sustentáveis
A AES Sul ampliou a utilização de postes com menor impacto ambiental, antes usados apenas para sustentação das linhas de subtransmissão. Após vários ensaios para testar os resultados ambientais, a empresa iniciou a instalação de postes
de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), mais conhecidos como “postes de fibra de vidro”, também na rede de distribuição de energia elétrica. Foram investidos R$ 3 milhões na
implantação dos primeiros 798 postes.

palestrante no café da manhã da Associação
Brasileira de Recursos Humanos-RS, às 8h.
A Fundação Escola Superior de Direito Tributário promoverá, às 8h30min, Café Diálogos
Tributários, com os professores Ederson Garin
Porto e Cristiano Carvalho, na avenida Carlos
Gomes, 1.340/602.
O secretário adjunto da Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais da prefeitura de
Rio Grande, Luciano Gonçalves, é o novo presidente da Agência de Desenvolvimento de Rio
Grande.
O gerente de Inovação e Transformação da
CPFL Energia, Felipe Zaia, fará palestra, em Caxias do Sul, sobre energia solar. Na RGE.
A Associação Brasileira de Angus realizará, às
8h30min, assembleias para analisar relatório
de atividades e jurados para as exposições nacionais. Coordenação do presidente José Roberto Pires Weber. No Palácio do Comércio, Largo
Visconde do Cairu, 17.
Café da manhã sobre o V Congresso e Feira Brasil Sul de Avicultura, às 9h, na Fiergs.
O Comitê Setorial Comércio e Serviços do PGQP,
coordenado pela Fecomércio-RS, promoverá
palestra sobre Logística Reversa, com Adriane
Moraes, às 10h, na avenida Alberto Bins, 666,
3º andar. Ingresso, um quilo de alimento não
perecível para o programa Mesa Brasil.
Sebrae-RS lançará, às 10h, projeto para estimular os negócios para micro e pequenas empresas eletroeletrônicas. Na rua João Manoel, 282.
Até o fechamento da edição, estava confirmada
a presença do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), no almoço da revista Voto,
no hotel Sheraton Porto Alegre, com patrocínio
do escritório Freitas Macedo Advogados.
Almoço de fim de ano do Sindilat, às 12h, no
Plaza São Rafael.
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças
entregará os troféu O Equilibrista, às 12h, no hotel Plaza São Rafael.
Assuntos da mineração gaúcha serão debatidos, às 13h30min, na Secretaria Estadual de
Minas e Energia, no Centro Administrativo Fernando Ferrari.
Entrega do Prêmio Formando Adolescentes na
Luta Antiviolência, às 15h30min, no Palácio da
Justiça, praça Marechal Deodoro, 55.
Entrega do 32º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, às 20h, na OAB-RS, rua Washington
Luiz, 1.110, em Porto Alegre.

Melhor que conhecer as vantagens
da Unicred é aproveitar cada uma delas.
Limite especial de conta
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Verifique a possibilidade de associação na Unicred da sua região.

