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A pecuária se recupera

A capacidade de recuperação do campo gaúcho, 
na região da Campanha, é fantástica. Os riachos e pe-
quenos açudes continuam secos, mas bastaram duas 
ou três chuvinhas e o pasto voltou verde e abundan-
te. Animais que, em novembro e dezembro, estavam 
chupando barro para matar a sede e quase morrendo 
de fome já se recuperaram e, em 40 dias, estarão ap-
tos para abate, com mais de 500 quilos, segundo o 
fazendeiro Claudino Loro, da fazenda São José, na re-
gião do Sarandi, em Santana do Livramento.  O pas-
to está tão bom, segundo ele, que pode não chover 
pelos próximos três meses e o gado enfrentará bem 
o inverno. Fica mais uma vez provado que são neces-
sários reservatórios de água para diminuir os prejuí-
zos periódicos das estiagens na área da pecuária.

Com bom pasto, os bois já estão gordos novamente
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Alimentos
O especialista em commodities Antonio Sarto-

ri, da Brasoja, faz um comentário sobre a nota de 
segunda-feira, na parte das necessidades futuras 
de alimentos no mundo. Diz que o estudo da Fao 
indica que, até 2050, o mundo terá que aumentar 
a produção de alimentos em 70% e não 40%, como 
publicado, e que a produção agrícola, até 2020, vai 
aumentar 20%, no mundo, e 40%, no Brasil.

Servidores da Justiça
Os servidores do Poder Judiciário apresentarão em plenário seus

pedidos de ajuste ao Plano de Carreira elaborado por comissão inter-
na do TJ. O projeto só envolve os servidores da Justiça e não atinge a
magistratura. A rodada de debates começará no dia 10, quinta-feira,  e
prosseguirá no dia 11. As entidades classe terão espaço para apresen-
tar suas sugestões e críticas. A Associação dos Servidores da Justiça
acredita que o plano é altamente prejudicial para os servidores do
Judiciário e que deve ser totalmente rejeitado. Defende a rediscussão,
a partir de anteprojeto elaborado em 1994. “Queremos que as enti-
dades sejam realmente ouvidas sobre o assunto e que nossos pleitos
sejam efetivamente atendidos”, pontuou o presidente da ASJ, Paulo
Olympio. O Tribunal de Justiça do RS debate a criação de um Plano
de Carreira para os servidores há mais de 24 anos. 

Boa safra
A Cooperativa Vinícola Garibaldi receberá 15 

milhões de quilos de uva de seus 340 associados na 
atual safra – 22% a mais do que os 12,3 milhões de 
quilos colhidos no ano passado. No início da safra, 
o presidente Oscar Ló projetava o recebimento de 
13,5 milhões de quilos.

Boa venda
Uma das cinco maiores do Brasil em volume produzido, a Viníco-

la Perini, de Farroupilha, cresceu 23,5% em 2010 em relação a 2009,
puxada pelas vendas de suco de uva, espumantes e vinhos fi nos. O
maior destaque foi o suco de uva, que teve acréscimo de 40% no volu-
me comercializado com as marcas Jota Pe e Perini. A comercialização
de espumantes teve 30% de aumento. Nos vinhos, o incremento foi
de 20,7% com a linha de vinhos fi nos Jota Pe e de 11% com os vinhos
Casa Perini. Para este ano, a meta é conquistar um crescimento global
de 20%. 

Na Frente
O setor Têxtil já está se mobilizando para retomar a Frente Par-

lamentar do setor, agora com novos parlamentares. No comando da
frente, a convite da ABIT, está o deputado federal Henrique Fontana
(PT/RS), liderando os pleitos na Câmara dos Deputados. Os empresá-
rios, trabalhadores e fashionistas pretendem mobilizar o Congresso
Nacional no dia 5 de abril. No fi nal do mês, acontecerá, em São Paulo,
a Tecnotêxtil, feira promovida pela empresa gaúcha Fcem.

Brde
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul completa-

rá 50 anos em junho.

Plimor
A Transportadora Plimor abriu a sua 14ª uni-

dade em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Com a
expansão, a empresa chega a marca de 72 unidades
distribuídas pelos estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na Argentina.

Correção
O nome correto do presidente da Nova Aliança

é Alceu Dalle Molle e do enólogo da vinícola em
Livramento é Flávio Augusto Novello, grafados er-
radamente na nota sobre os vinhos da Campanha.

Cardiovascular
Doze dos maiores especialistas em cirurgia car-

diovascular dos Estados Unidos, Canadá, China,
Japão e Europa estarão entre os médicos que parti-
ciparão do 38º Congresso Brasileiro de Cirurgia Car-
diovascular, entre os dias 31 de março e 2 de abril,
em Porto Alegre, na Pucrs. Um dos destaques é David
Taggart, maior nome em cirurgia coronária, segundo
o médico Eduardo Keller Saadi, da Sociedade Gaúcha
de Cirurgia Cardiovascular, que trouxe o congresso
para Porto Alegre, com apoio do Convention & Visi-
tors Bureau, presidido pela Berenive Lewin.  

Restaurante
O restaurante do Centro Administrativo do Es-

tado, por onde passam diariamente cerca de 6 mil
funcionários públicos do Estado, ganhou um aliado
no combate ao calor e cheiro forte da comida. A
instalação dos equipamentos Joape tem o objetivo
de aliar o conforto térmico com a redução no consu-
mo de energia elétrica, já que os aparelhos gastam
menos energia que o tradicional ar-condicionado.
Como o sistema emite uma névoa fi na de água,
permite o controle de umidade no espaço e reduz
o cheiro que fi cava impregnado nas roupas. A As-
sembleia Legislativa também já adotou o sistema.

O Dia
O San Pelegrino Shopping Mall promoverá Cole-
tiva de Imprensa para o lançamento dos “4 Dias
de Preços Derretidos”, às 15h, no Bella Gula, em
Caxias do Sul.

!

Vinho encanado
Uma atração que fez sucesso, em 1967, na pri-

meira edição da Fenavinho, em Bento Gonçalves,
voltará neste ano. A Rua do Vinho, cartão-postal
da cidade, terá vinho encanado para deleite dos vi-
sitantes. Quem abrir as torneiras da Casa Del Vino
entre os dias 30 de abril a 8 de maio poderá degus-
tar vinho branco ou tinto e suco de uva.

Festa do MarFF
A cidade de Rio Grande está preparando a Fes-

ta do Mar para os dias 14 a 24 de abril, com pas-
seios marítimos, esportes náuticos, gastronomia, 
turismo, cultura, feiras e shows. O destaque é a an-
chova na taquara. No ano passado, foram vendidas 
10 mil anchovas.


