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CAIXA-FORTE
SILVANA TOAZZA
silvana.toazza@pioneiro.com
☎ (54) 3218-1213

Se você tem o 
costume de parcelar 
compras em redes de 
vestuário, a perder 
de vista, cuidado. 
Empresas embutem 
juros a partir da 
quarta ou quinta 
parcela. É importante 
checar qual o limite de 
vezes sem nenhuma 
taxa. Vender dinheiro 
é um ótimo negócio.

Qualidade em 1º lugar !

Rua Os 18 do Forte, 500 - Fone: (54) 3536.3037

10 anos de boa mesa!
A todos os nossos clientes

e colaboradores o
nosso muito obrigado.

Rua Irma Zago, 876 - Caxias do Sul.

54 3222.6869 - 9.8402.9406

30 anos de atuação nos
proporcionaram a experiência

adequada para a solução
destes problemas.

Produtos de vanguarda com
garantia de até 10 anos.

Consulte-nos!

TRAÇÕE ACHADURAS AZAMENTOS

SERRANA
Materiais p/ Construção

Desde 1987

cê está s c

SerranaMateriaisConstrução

www.serranamateriais.com.br

SERRANA
Materiais p/ Construção

Desde 1987

Câmbio inibe viagens  

O brasileiro que viajou 
ao Exterior em julho 
de 2017 deparou 
com o dólar 

turismo cotado a R$ 
3,34, em média. Um ano 
depois, a moeda norte-
americana custava R$ 
3,96 – ou seja, 18,6% 
mais cara.

O resultado: o turista 
ficou mais receoso 
em adquirir roteiros 
internacionais, o que contribuiu 
para segurar as despesas 
em viagens para o Exterior. 
Divulgados nesta semana, dados 

do Banco Central mostram 
que, em julho, as despesas dos 
turistas somaram US$ 1,31 

bilhão, 9% a menos 
do que os US$ 1,44 
bilhão gastos no 
mesmo mês do ano 
passado.

Ou seja, na 
conversão para o 
real, os gastos nas 
férias de inverno 
do ano passado 

e deste são semelhantes, mas 
a tendência é de redução das 
despesas de famílias e empresas 
com viagens para o Exterior. 

Plástico do Bem
O Sindicato das Indústrias de Material 

Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) dá 
sequência ao projeto Plástico do Bem, que 
estreou ontem na Câmara de Indústria, 
Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

Quem circula pela entidade empresarial 
depara com 30 coletores de resíduos de 10 
litros e três grandes coletores com capacidade 
para 100 litros, destino a partir de agora 
de todo o plástico limpo arrecadado por 
funcionários, prestadores de serviço e 
frequentadores.  

Os recursos obtidos com a reciclagem serão 
destinados ao projeto Mão Amiga. A iniciativa 
já está em andamento desde o final de março 
em Farroupilha, onde já arrecadou R$ 8 mil 
para 22 escolas da rede pública fundamental, 
que atendem 6,5 mil estudantes e destinaram 
10 toneladas de plástico limpo à reciclagem.

Miúdas
❚ Ainda neste ano, o 
Carrefour testará no 
Brasil uma tecnologia que 
permite ao consumidor 
escanear produtos no 
carrinho e, com isso, evitar 
filas nos caixas. O foco 
seria facilitar o percurso 
de clientes que compram 
poucos itens por visita.

❚ Executivo caxiense à 
frente da gigante do varejo 
de moda Renner, que 
conta com três lojas em 
Caxias, José Galló será 
o palestrante-âncora do 
24º Integramoda, no dia 
12 de setembro, na CIC 
de Caxias. Com o tema 
Escolhas, o evento reunirá 
estilistas, estudantes e 
empresários.

❚ A Luxion, empresa de 
iluminação caxiense 
comandada por Celso 
e Fernanda Tissot, 
foi responsável pela 
modernização do projeto 
de iluminação de marca 
francesa de luxo localizada 
no Shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo.

Assado patagônico
Inaugurada neste mês em 

Caxias, a Estância do Assador 
fornecerá as carnes do Fogo 
de Chão, evento gastronômico 
que evidenciará a paixão pelo 
churrasco, o convívio ao redor 
do fogo e atiçará o paladar de 
quem circular pelos jardins do 
Hotel Samuara no sábado.

A loja, situada na Rua 
Ludovico Cavinato, 477, bairro 
Santa Catarina, foi viabilizada 

por 13 pecuaristas certificados 
pela Associação dos Produtores 
Rurais dos Campos de Cima da 
Serra (Aproccima). Resultado 
de investimento de R$ 520 mil, 
gerou seis empregos.  

❚ ❚ ❚
Ingresso do evento: R$ 120, 

com comida liberada. Das 11h 
às 19h, assadores da região 
assinarão o churrasco no estilo 
patagônico, em fogo de chão.

Filão do sabor
De olho no potencial do filão 

gastronômico, mais um empório 
abriu as portas em Caxias neste 
mês. O Roza Sabores Especiais 
vitamina o mercado com temperos, 
azeites de oliva, acetos balsâmicos, 
massas italianas, molhos, chocolates 
importados, bebidas, entre outras 
delícias.

A proprietária Mariana Zanotti 
investiu R$ 50 mil para abrir a loja na 
Rua General Arcy da Rocha Nóbrega, 
1.021, bairro Jardim América 
(próximo ao Hospital do Círculo).

Não há mais 
dúvidas: 
a rede de 
departa-

mentos Havan 
estreará no 
Rio Grande 
do Sul por 

Passo Fundo, 
não Caxias. 

Razão: atraso 
por conta de 
embargo da 
obra local.  

Com a alta do dólar, 
despesas 
de turistas 
brasileiros no 
Exterior caíram 9% 
nas férias de julho

   

SANDRO BROILO, DIVULGAÇÃO

BRUNO CÉSAR ZANOTTI, DIVULGAÇÃO
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