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 �7º Congresso da Força Sindical-RS, das 9h às 18h, 
sexta-feira, no Ginásio de Esportes Serafim Dias, 
no Since-Porto Alegre, à avenida Guaíba, 1.080, 
em Ipanema. Os congressistas vão analisar a 
atual legislação trabalhista e sindical e escolher 
novos dirigentes.

 �O Hospital Moinhos de Vento promoverá, sexta e 
sábado, o Simpósio Internacional de Atualização 
em Neurologia Vascular, coordenado pela médica 
Sheila Cristina Ouriques Martins.

 �A tributação das empresas optantes pelo Simples 
e a infraestrutura das estradas gaúchas estão na 
pauta da interiorização da Federasul, sexta-feira, 
às 16h, na regional Vale do Taquari, na ACI de En-
cantado.

 �Comemoração dos 45 anos da Cia. Teatro Novo, 
às 20h30min, sexta-feira, no DC Shopping, com ex-
posição de fotos, show Nossas Canções e coquetel. 

 �O psicólogo Ivan Pinto lançará, às 19h, sexta-fei-
ra, a 2ª edição do livro A Face Oculta das Nossas 
Doenças, pela editora Imprensa Livre, na Livraria 
Cultura do Shopping Bourbon Country, avenida 
Túlio Rose, 80.

 �Sábado, abertura da 6ª Festa do Pinhão de Vila 
Seca, em Caxias do Sul, no Ginásio de Esportes.

 �O Hotel Continental, em Canela, abrirá sábado 
sua tradicional feijoada de inverno. Será todos os 
sábados, das 12h às 15h, até 31 de agosto.

 �O narrador esportivo e produtor de vinhos em 
Candiota Galvão Bueno apresentará cinco de seus 
vinhos, às 17h30min, na Enoteca Decanter, à rua 
Coronel Lucas de Oliveira, 935, promoção da Mio-
lo e Armazém dos Importados.

O DiaVinho ao invés de soja
A atuação da gaúcha Miolo Wine Group na 

China foi destaque na edição de 29 de maio do Fi-
nancial Times, jornal de economia da Inglaterra. 
Conforme a publicação, a Miolo está conseguindo o 
que muitas empresas brasileiras sonham alcançar: 
vender para os chineses produtos que não sejam 
derivados de soja ou minério de ferro. A matéria 
conta a história da vinícola, sua ambição de tornar-
-se um player global e os desafios que terá de en-
carar para alcançar esse objetivo. Também destaca 
que, até pouco tempo atrás, os vinhos brasileiros 
eram apenas vistos como um produto exótico, per-
cepção que as empresas estão lutando para mudar, 
o que já vem acontecendo. A Miolo é hoje a maior 
exportadora brasileira de vinhos, informa Morga-
na Miolo, gerente de Relações Internacionais do 
MWG. No ano passado, enviou 560 mil garrafas 
para mais de 30 países. Na China, a empresa pos-
sui duas lojas exclusivas em Xangai.
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Proteção da família
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou o conceito de enti-

dade familiar para proteção de bem de família. A 3ª Turma do STJ 
considerou possível que a impenhorabilidade do bem de família atin-
ja simultaneamente dois imóveis do devedor – aquele onde ele mora 
com sua esposa e outro no qual vivem os filhos nascidos de relação 
extraconjugal. A advogada Ana Carolina Alvim Atti, da Scalzilli.fmv 
Advogados & Associados, explicou que é uma tendência dos tribu-
nais superiores aumentarem a proteção à família. A Constituição Fe-
deral garante os mesmos direitos aos filhos nascidos dentro ou fora 
do casamento, assim como aos adotados.

Adequá
A Adequá Comunicação Es-

tratégica aproveitou o Congresso 
de Gestão de Pessoas CongregaRH 
2013 e apresentou sua nova mar-
ca. A identidade traça um novo 
conceito com base nos cinco sen-
tidos humanos.

Devon
Convenção Brasileira de 

Criadores de Devon - Edição 
2013 será entre os dias 14 e 16 
de junho, em Gramado. No  
Hotel Serra Azul.

Tedx Laçador
A publicitária gaúcha Andréa Fortes, radicada em São Paulo, será 

palestrante do Tedx Laçador, dia 15 de junho, no Quinta da Estância, 
em Viamão. Ted (acrônimo para Tecnologia, Entretenimento, Design), 
é uma fundação privada, sem fins lucrativos, dos Estados Unidos, 
que organiza conferências pelo mundo para disseminar ideias. Foi 
criada em 1984. Inscrições em https://www.sympla.com.br/tedxlaca-
dor---desconstruindo-conceitos__12931.

Novo patamar
O Coral Tower Trade Center, instalado na ave-

nida Protásio Alves, vai concluir a ampliação de 15 
novos apartamentos em julho, somando  100 unida-
des. Para receber hóspedes de longa permanência, 
o último andar foi modernizado. A rede possui tam-
bém o Coral Tower Express Hotel, no bairro Menino 
Deus, onde está sendo construído um novo prédio, 
que vai acrescentar 40 novos apartamentos. O in-
vestimento deve chegar a R$ 6 milhões. Segundo 
Berenice Lewin, a meta é aumentar em 15% o fatu-
ramento da rede.Sorvete

A tradicional sorveteria argentina 
Chungo, que vai aplicar R$ 8 milhões 
num projeto de expansão pelo Brasil,  
inaugura mais uma nova loja em Por-
to Alegre, no BarraShoppingSul. Numa 
homenagem aos brasileiros, trouxe três 
novos sabores: brigadeiro, banana com 
canela e mamão papaia. E também o 
famoso “rochoso”, o charuto de sorvete.

Alex Atala
Um dos mais premiados chefs de cozinha do Brasil 

vai participar da programação do 1º Festival de Gastro-
nomia RS. Alex Atala, chef proprietário do D.O.M. Res-
taurante, ministrará uma aula demonstrativa no dia 30 
de junho, às 11h, na Arena Gastronômica. O 1º Festival 
de Gastronomia RS ocorrerá entre os dias 25 e 30, no 
Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, realizado 
pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
(Seapa) e Casa Civil, por meio do Grupo de Trabalho 
em Gastronomia Regional. A promoção é da Associa-
ção Gaúcha de Tradição e Folclore (AATF).

Agrishow
Concluído no início de maio, o Agrishow, a maior 

feira de máquinas e implementos agrícolas da Amé-
rica Latina, realizada em Ribeirão Preto (SP), fechou 
agora seus números. A edição 2013 bateu todos os 
recordes, movimentou R$ 2,6 bilhões em negócios e 
recebeu mais de 150 mil visitantes de 67 países.

The Best Jump
O Concurso de Saltos In-

ternacional Cidade de Porto 
Alegre The Best Jump, que foi 
suspenso em maio por do-
ença equina, tem nova data. 
Será entre os dias 2 e 6 de ou-
tubro, com a participação de 
cavalos e cavaleiros latino-
-americanos e europeus.

Morgana 
Miolo, 
gerente 
internacional 
da Miolo


