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Academia Paris Saint-Germain
A Paris Saint-Germain Academy inicia neste sábado suas ati-

vidades em Porto Alegre. Será a primeira unidade da rede oficial 
de academias de futebol do clube francês – onde joga Neymar – 
no Sul do Brasil. Funcionará nas dependências do Planet Ball, e 
atenderá a meninos e meninas de quatro a 19 anos. As primei-
ras avaliações técnicas para a academia de futebol estão marca-
das para os dias 3 e 10 deste mês. De acordo com o responsável 
pela Academy em Porto Alegre, Francisco Mattos, elas funcio-
nam como teste de nivelamento, para encaixar os jovens atletas 
nas turmas adequadas e não visa excluir ninguém. Mas, em 18 
dias de abertura das inscrições, a escola já tinha 400 crianças 
pré-inscritas. 

A academia no Brasil
A Paris Saint-Germain Academy conta com outras seis uni-

dades no Brasil: três no Rio de Janeiro, duas em São Paulo e uma 
na Região Metropolitana de Salvador. No mundo, já são mais de 
30 unidades em funcionamento, que atendem a mais de 10 mil 
crianças e adolescentes.

Mulheres de Negócios
Business Professional Women (BPW) promove na noite da 

próxima terça-feira a primeira edição do Trocas Inteligentes de 
2018 sobre a responsabilidade social das mulheres no Dado Bier 
do Bourbon Country. Entre as convidadas, Ionara Rech, coauto-
ra do livro “Empreendedorismo feminino: Protagonistas de nos-
sas vidas”.

Banco Central fecha
A diretoria administrativa da sede do Banco Central (BC) em 

Porto Alegre decidiu fechar o Departamento do Meio Circulante 
e interromper com isso a prestação de serviço como saneamento 
das cédulas e o provimento de troco no Estado com impacto ime-
diato para a população e o pequeno comércio. Trata-se, segun-
do o Sindicato dos Funcionários do Banco Central, do primeiro 
passo para encerrar todas as atividades da sede do BC na capital 
gaúcha e por isso servidores farão, às 10h de hoje, uma manifes-
tação em frente ao BC contra a medida.

Hospital repete prêmio
O Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Gru-

po de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), 
receberá pelo segundo ano consecutivo a Certificação em Quali-
dade Assegurada no Preparo de Pele e Normotermia pelo Progra-
ma 3M. No RS, ele é o único fora da Capital a chegar à categoria 
Black Diamond em prevenção de infecções no centro cirúrgico.

Imóveis para os idosos 
A Alphaplan desenvolve pesquisas em capitais brasileiras 

para entender o comportamento de quem tem acima de 60 anos 
e ajudar as incorporadoras a conceber projetos adequados às 
suas necessidades. É um público exigente, crescente e com forte 
poder aquisitivo. Segundo o IBGE, os idosos já são mais de 26 mi-
lhões (13% da população) e serão mais de 70 milhões após 2050 
(30% da população).

Novidade para sapatos esportivos
A indústria química Dow lança na Fimec, de 6 a 8 deste mês 

em Novo Hamburgo, o Enerlyte, um elastômero de poliuretano 
de alto desempenho para a fabricação de solas e entressolas. Ele 
permite criar calçados confortáveis, leves, duráveis e bonitos. A 
solução atende à tendência dos sapatos “esportivos casuais”, que 
já tem como adeptos grandes marcas e estilistas no mundo. Seu 
baixo peso reduz o cansaço em caminhadas de média e longa 
distância e contribui para a durabilidade do produto final, já que 
tem boa adaptação aos pés, flexibilidade, resistência à tração, ao 
desgaste e à hidrólise. É a terceira participação da Dow.

Queda do desemprego, in-
flação baixa, crescimento do 
PIB em torno de 3% e aumento 
da confiança dos consumidores 
indicam que 2018 será um ano 
bom para a economia brasilei-
ra. Com esta análise, somada 
ao fato de que concordam com 
as atuais medidas governa-
mentais, tanto em âmbito esta-
dual como federal, os empresá-
rios gaúchos José Galló e Clovis 
Tramontina avaliam que o País 
“está no rumo certo”.

Ambos participaram de 
evento especial, promovido 
pelo projeto Marcas de Quem 
Decide, do Jornal do Comércio, 
na manhã de ontem, no Teatro 
da Unisinos, em Porto Alegre. 
Na plateia, estudantes univer-
sitários de Administração e Re-
lações Internacionais acompa-
nharam, durante uma hora de 
talk show, o evento em que os 
empresários fizeram perguntas 
um para o outro.

Apesar da conjuntura eco-
nômica estar melhorando, o am-
biente político afeta o comporta-
mento do consumidor, pondera 
a dupla de experts em gestão de 
negócios. “Estamos a oito meses 
das eleições e não se tem defini-
ção nenhuma, em meio a uma 
série de especulações, com can-
didatos que nunca fizeram polí-
tica e outros que já desistiram 
de concorrer”, observa o CEO 
da Lojas Renner, José Galló.

Na opinião do empresário, 
para que o cenário seja favorá-
vel ao desenvolvimento a partir 
de 2019, o escolhido para admi-
nistrar o País precisará ter “um 
reformista”, capaz de promo-
ver as “mudanças necessárias” 
para o Brasil. Galló avalia que 
já se avançou muito em controle 
de gastos e reforma das leis de 
trabalho, mas pontua que as re-
formas tributárias e também da 
Previdência ainda são “absolu-
tamente necessárias”.

Ao afirmar que não se tra-
ta de questão ideológica, mas 
de matemática, Galló citou que 
atualmente 50% do déficit da 
Previdência está dividido entre 
1 milhão de pessoas do setor pú-
blico e 32 milhões do setor pri-
vado. “Se não encontrarmos 
uma solução, o futuro será mui-
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to ruim para todos.” Para Tra-
montina, ainda falta melhorar 
mais. “Com 12 milhões de de-
sempregados, precisamos acele-
rar um pouco para a retomada 
acontecer mesmo.” 

O gestor da fabricante de 
artigos para culinária, eletro-
domésticos e equipamentos de 
jardinagem, destaca que o ca-
minho da recuperação das fi-
nanças do Rio Grande do Sul 
passa por privatizações, inclusi-
ve de instituições como o zooló-
gico e o Parque de Exposições 
de Esteio. “É uma forma de ar-
recadar impostos e de diminuir 
o tamanho do Estado, o que é 
fundamental.” Ele também de-
fendeu que “está na hora” de 
a população gaúcha reeleger 
um governador.

Tramontina lembrou que a 
burocracia e o sistema tributá-
rio contribuem para a perda de 
competitividade e o desenvol-
vimento das empresas, e atra-
vancam novos investimentos. 
“Além de mudar este cenário, 
precisamos de melhores estra-
das e portos, para impulsionar 
as exportações”, afirmou.

O exercutivo frisou que 
para o Brasil realmente crescer, 
deve investir em educação, an-
tes mesmo de estimular o con-

sumo. Ainda assim, a Tramonti-
na tem perspectivas de crescer 
em torno de 12% em 2018, sen-
do que as metas do primeiro 
bimestre já foram alcançadas. 
Atualmente, a empresa, com 
sede em Carlos Barbosa, está 
construindo uma fábrica de por-
celana em Moreno (Pernambu-
co), prevista para ser inaugura-
da em 2020.

Com perspectivas de inves-
tir R$ 620 milhões em 2018 e 
inaugurar aproximadamente 70 
lojas este ano – sendo de 25 a 30 
unidades da Renner, de 10 a 15 
unidades da Camicado e de 20 a 
25 unidades da Youcom – o CEO 
da Lojas Renner destacou ainda 
que o mercado brasileiro preci-
sa urgentemente aumentar sua 
produtividade, que, segundo 
ele, atualmente se assemelha a 
dos anos 1980.

Tramontina e Renner foram 
destaque no Marcas de Quem 
Decide ao longo dos 20 anos do 
projeto. O evento em que serão 
divulgadas as mais lembradas e 
preferidas do Rio Grande do Sul 
acontece na próxima terça-fei-
ra, às 8h, na Fiergs. A cobertura 
completa sobre o talk show de 
Galló e Tramontina será publica-
da no caderno especial sobre o 
Marcas, no Jornal do Comércio.


