
 

       

>>> CLIQUE AQUI PARA LER A AGENDA DIÁRIA <<< 

Porto Alegre, sexta-feira, 16 de agosto de 2002.

LEIA NESTA EDIÇÃO

- Competence cria a Necxt para o mercado local e a Competence Sul para o Brasil
- A cotação do dólar e o resultado da Bolsa nesta quinta-feira
- Fiscais da Fazenda surpreendem nas eleições do seu sindicato
- Ministério Público Federal aciona todo mundo para acabar com cartel de cegonheiras na GM
- Gaúchos da Gabardo (300 cegonheiras) perderam Renault para o cartel nacional
- 100 conferencistas de seis Países vão debater computação e microeletrônica no RS
- Em Porto Alegre, a discussão sobre o chip único para tudo
- Coca prata especial pra quem clicar na Internet 
- Empresas gaúchas fecham semestre com pesados prejuízos
- AES Sul acumula prejuízos há vários anos
- CEEE lidera a lista das melhores entre as piores
- Isabela anuncia investimentos novos na segunda-feira
- Joalheiros lançam feira própria para Gramado
- Olívio termina o governo sem mexer nos cartórios dos pedágios, rodoviárias e empresas de ônibus.

ENQUETE: Quem é que você acha que realmente governa o Brasil ? CLIQUE AQUI PARA RESPONDER

Merchandising
Você está sendo convidado a conhecer um novo sistema de organização pessoal e controle do tempo.
Seminário: A disciplina do planejamento e da organização pessoal.
Quando: 27, 28 e 29 de agosto das 18:30 as 22:30. Onde: FUNDATEC.
Para inscrições e maiores informações CLIQUE AQUI. Realização: Power Self. 0800-7036366.

Merchandising
Entrega expressa da Pelicano dentro de Porto Alegre. Use na sua empresa todos os dias. 
Terceirize para a Pelicano Entrega Expressa a coleta e entrega de documentos, malotes e pequenos volumes.
Peça propostas: comercial@pelicanocoleta.com.br , fax 51-3268.2104 e fone 51.3269.2808. Site para visita:
www.pelicanocoleta.com.br
- Entre pressa e segurança, fique com os dois –

Má fé política
A explicação é a má fé política.
Catilina, em discurso ao Senado Romano.

CARTAS SOBRE EXPORTAÇÕES DO RS
Prezado Políbio ! Parabéns ! Tua página está sempre na vanguarda. Fiquei feliz em saber que as empresas gaúchas de
máquinas e equipamentos estão sendo tão bem sucedidas nas exportações. Vemos os exemplos da Tecno-Moageira, da
CMV e da Muri, que estão exportando produtos com alta tecnologia agregada e isto nos enche de orgulho. Um abraço,
Luiz Henrique De Nardi, diretor Comercial, Muri – Linhas de Montagem (denardi@muri.com.br).

ENQUETE DE HOJE
Quem é que você acha que realmente governa o Brasil ? 1) o povo (democracia). 2) os ricos (plutocracia). 3) os corruptos
e ladrões (cleptocracia). 4) os ricos e corruptos (clepto-plutocracia). 5) o povo, os ricos, os corruptos e os ladrões – todos
com a sua quota-parte. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER

RESPOSTA DA ENQUETE ANTERIOR
O presidente FHC convidou Lula, Serra, Ciro e Garotinho para conversar sobre o Acordo com o FMI. O que você acha
desse convite ? 

- FHC quer dividir com os candidatos o prejuízo político da assinatura do Acordo e os candidatos embarcaram nessa
manobra do governo. 18.67%
- as reuniões são necessárias, porque é civilizado que os candidatos demonstrem que acordos serão cumpridos por ele, o
que aplacará a insegurança do mercado. 81.33%
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< VOLTAR

Gaúchos da Gabardo (300 cegonheiras) perderam Renault para o cartel nacional
Não é apenas a GM que se submete ao cartel da ANTV. No Paraná, a Renault foi às barras dos tribunais pela empresa
gaúcha Gabardo, que foi desalojada sem maiores explicações do transporte dos seus carros. Sérgio Gabardo, o dono da
Gabardo, tem 300 cegonheiras. Ele disse a esta página que a prática comercial é cruel e fere as leis de mercado porque
impede a livre competição.

. As montadoras não acabam com o conluio porque não querem. 

< VOLTAR

100 conferencistas de seis Países vão debater computação e microeletrônica no RS
Durante seis dias, 9 a 14 de setembro, Porto Alegre sediará dois eventos internacionais nas áreas de computação e
microeletrônica. Serão dois simpósios da área de componentes e circuitos eletrônicos, já intitulado “Chip in the Pampa”.
Estarão reunidos pelo menos 100 conferencistas dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, França, Bélgica e Holanda.
Serão dois eventos. O Simpósio de Concepção de Circuitos e Sistemas Integrados terá a assinatura da Sociedade
Brasileira de Computação, enquanto que o Simpósio de Tecnologia em Microeletrônica e Dispositivos sairá com a grife da
Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Os trabalhos e pesquisas já inscritos cobrem 15 Países.

. UFRGS e PUC reuniram-se para organizar os dois eventos. 

< VOLTAR

Em Porto Alegre, a discussão sobre o chip único para tudo
Na abertura dos eventos, no dia 9, um painel tratará especificamente sobre o desenvolvimento da computação e da
microeletrônica no Brasil. O projeto do chip único, que equipará do automóvel ao computador e do celular à TV digital,
será apresentado em Porto Alegre. O RS levará ao “Chip in The Pampa” o seu projeto do Centro de Excelência em
Tecnologia Eletrônica Avançada, que tem o apoio da Motorola e do governo federal. A iniciativa é do governo estadual
gaúcho.

Programação completa: www.sbc.org.br/sbcci
E-mail para dados e inscrições: reis@inf.ufrgs.br

< VOLTAR

DOCUMENTO

O País está em clara recessão e só não percebe isto quem não quer perceber. O Morgan Stanley, ontem, indicou que o
PIB deste ano crescerá menos de 1% e não 1% menos. O número – qualquer dos dois – revela recessão, porque todas
as vezes em que a renda nacional cresce abaixo da linha do zero por cento, tecnicamente há recessão. Não é bem o
caso, mas quase. A indústria de São Paulo, locomotiva da economia brasileira, fechou o semestre com forte índice de
desemprego. Foram 25.056 trabalhadores postos na rua sem compensação.

Leia o gráfico abaixo e entenda melhor o tamanho da crise.

ON LINE

Coca prata especial pra quem clicar na Internet - Coca Cola Light em embalagem prateada de 600 ml, série
limitadíssima, comemorativa ao 30o Festival Internacional de Cinema de Gramado, será entregue hoje aos 200 primeiros
consumidores que se inscreverem pelo site www.cocacolalight.com.br A direção da Coca Cola avisou a esta página que a
promoção vale só para o RS. As entregas serão feitas no endereço indicado pelo consumidor.
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