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 �Até dia 14, das 10h às 18h, a Estação ReciclaPOA 
estará no largo Glenio Peres, mostrando à popu-
lação a importância de separar o lixo residen-
cial, com apoio de Braskem e Concepa.

 �A Auxiliadora Corretora de Seguros, do Gru-
po Auxiliadora Predial, está comemorando 32 
anos, com 19 mil unidades seguradas, mais 
de 3,5 mil seguros de vida, portfolio de 40 mil 
clientes e cerca de 15 mil sinistros atendidos.

 �A cidade de Ilópolis sedia, hoje e amanhã, o 2º 
Congresso Estadual de Sustentabilidade da Ca-
deia da Erva-Mate, com participantes do Uru-
guai, Paraguai, Argentina e França.

 �A Randon S.A. Implementos e Participações, 
controladora de oito empresas que atuam nos 
segmentos de veículos e implementos, autope-
ças e serviços financeiros, apresentará resulta-
dos na reunião da Apimec Sul, às 8h30min, no 
Sheraton Hotel.

 �A Frente Parlamentar de Defesa e Valorização 
da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espu-
mantes e Derivados será lançada, às 10h, na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília, com apoio do 
Instituto Brasileiro do Vinho.

 �Começará, às 13h30min, o 17º Seminário Eco-
nômico da Fundação CEEE, no teatro Bourbon 
Country. A coletiva dos palestrantes – econo-
mistas Luiz Carlos Mendonça de Barros, Samuel 
Pinheiro Guimarães Neto e Leda Maria Paulani 
- será às 11h.

 �Lojas Lebes inaugurará novo centro logístico, às 
17h, no Parque Logístico de Gravataí.

 �O Instituto Rio Grandense do Arroz promoverá, 
em Rio Grande, palestras sobre exportação de 
arroz, na Câmara do Comércio, às 18h.

 �Os diretores do Fertilitat Mariangela Badalotti 
e Alvaro Petracco farão palestras na 56ª edição 
do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obste-
trícia, em Brasilia.

 �A Coordenadora da área de Recuperação Judi-
cial da Scalzilli.fmv, Gabriele Chimelo pales-
trará no XIII Seminário Jurídico do BRDE, em 
Florianópolis.

 �O advogado Deivti Dimitrios, candidato à reelei-
ção na OAB-Gravatai, participará de debate, às 
19h30min, na Faculdade CNEC daquela cidade.

 �Luciano Diniz Gomes, da Siemens/Iriel, fará 
palestra, às 18h30min, para o Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo, no Centro 
das Indústrias da cidade.

 �O advogado Aloisio Zimmer fará palestra sobre 
a lei anticorrupção, às 19h, no VII Congresso 
Anual do Curso de Direito do Unilasalle.

A Gedore, fabricante alemã de ferramentas pro-
fissionais instalada em São Leopoldo, aplicou duas 
técnicas de produção que quase dobraram sua pro-
dutividade e podem servir de exemplo a outras in-
dústrias. O diretor Volker Lübke é quem explica. 
Uma das estratégias foi usar o que se chama Medida 
do Tempo dos Métodos em Montagens, que determi-
na a melhor maneira para execução de um trabalho, 
e, com isso, foi possível aumentar a produtividade 
em mais de 60%, quase dobrando a capacidade de 
produção de uma pessoa por hora e reduzindo pela 
metade o custo de um profissional por peça. O outro 
procedimento foi o de Gestão Visual, que reduziu de 
10 para dois dias a análise de não conformidades e 
diminuiu em 30% os custos de sucata e retrabalho.

Boas práticas melhoram
a produtividade

Projetos
O Instituto de Gerenciamento de Projetos-RS e 

a Ufrgs assinaram convênio, através da Faculdade 
de Engenharia, para realização de ações conjuntas 
sobre o aprendizado da gestão de projetos na área 
de engenharia. A informação é do presidente do 
instituto, Thiago Regal.

Recuperação judicial
Uma pergunta que está crescendo entre os pro-

dutores rurais: por que a recuperação judicial não 
pode beneficiar quem trabalha na agropecuária? 
Se o produtor rural faz grandes empréstimos, em 
bancos públicos e privados, movimenta altos valo-
res, como qualquer empresa ou indústria, por que 
não tem o benefício de repactuar suas dívidas em 
caso de crise? O que podemos adiantar é que, na 
Câmara dos Deputados, há um projeto de lei esten-
dendo a recuperação judicial ao campo.

Plataformas abandonadas
No dia 18, vai fazer um ano que a Petrobras de-

cidiu romper o contrato com a Iesa, a quem tinha 
encomendado 24 módulos para as plataformas de 
exploração petrolífera P-66, P-67, P-68, P-69, P-70 
e P-71, no valor de US$ 720 milhões (hoje, cerca de 
R$ 2,83 bilhões). Alguns dos módulos que chega-
ram a ser iniciados, estão abandonados, ao relen-
to, apodrecendo, em Charqueadas, onde a Iesa se 
instalou, e a Petrobras não sabe o que fazer com 
eles. Também nunca ficou bem claro porque a en-
tão presidente da Petrobras, Graça Foster, resolveu 
romper o contrato com a Iesa, deixando-a quebrar 
e frustrando milhares de pessoas que acorreram ao 
município contando com os empregos.

Uniagro
Chegaram ao mercado os novos potes exclusivos com frutas se-

cas da importadora Uniagro. Os rótulos são mais explicativos e os po-
tes reutilizáveis em geladeira, freezer e micro-ondas, segundo Carlos 
Schneider, diretor da empresa.

Florestas
Se as autoridades da Advocacia-Geral da União, técnicos 

do ministério da Agricultura, parlamentares e representes das 
entidades do setor florestal chegarem a um acordo e flexibili-
zarem as normas para aquisição de terras por estrangeiros, “o 
País vai abrir suas portas para grandes investimentos que tem 
interesse em consumir madeira de reflorestamento, inclusive, 
fazendo parceria com pequenos e médios produtores”. O co-
mentário é de Paulo Cardoso, que participou da fundação da 
ABFlorestas, entidade que nasceu com o objetivo de levar in-
formação ao pequeno e médio produtor rural que tenha como 
um de seus negócios o cultivo de florestas plantadas de eu-
calipto, pinus ou qualquer outra árvore comercial. Uma das 
ações da entidade, será fornecer preços de madeira e seus de-
rivados, por região, e informar quem são os potenciais com-
pradores. Maiores detalhes em www.senarms.org.br/projetos/
mais-floresta.
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Gedore aperfeiçoou técnicas de produção de suas ferramentas


