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Projeto transforma o
plástico em educação

O

Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás) dá início
hoje, em Farroupilha, à
operação do projeto Plástico do Bem,
programa que pode gerar renda extra
para o ensino público ao ensinar e
incentivar a reciclagem. A largada
será dada oficialmente às 13h30min,
na Escola Ângelo Chiele. Ao todo, 20
escolas participam.
A estimativa do Simplás é de que
uma escola com cerca de 300 alunos
pode levantar cerca de R$ 1 mil por
mês se os alunos aprenderem direito
como coletar, separar e limpar o

Nova agência
desembarca na Serra

material plástico para que ele esteja
em boas condições para a reciclagem.
O material será levado pelos alunos
para os colégios, onde será reunido,
pesado e adquirido por uma empresa
de reciclagem.
Parceiro do projeto do Simplás, o
instituto Plastivida, além de conduzir o
processo de capacitação de professores
e estudantes, também desenvolveu o
material didático (foto), que terá duas
versões: uma online, para os alunos
de maior idade, e outra impressa
colorida, de 26 páginas, com história
e atividades educativas, para os
pequenos.
VANESSA WEBER, DIVULGAÇÃO

A Romajo Turismo, com foco no turismo
rodoviário, é novidade em Caxias do Sul. Os
sócios Roberto Gonzatti e Marcio Fontanella
investiram R$ 1 milhão para iniciar a frota
com um ônibus de dois andares leito total e
um micro-ônibus com serviço de bordo. Os
roteiros incluem países da América Latina,
os mais explorados por terra.

Bob’s inaugura mês
que vem em Bento
A nova franquia Bob’s na Serra já tem data para
inaugurar em Bento Gonçalves. De acordo com o
empresário Fabiano Feltrin, a hamburgueria tem
previsão de abrir no dia 28 de abril na Via del Vino,
em uma casa de esquina de dois andares. Será a
única no país a vender vinho.
São R$ 2,5 milhões de investimentos, 260 metros
quadrados e capacidade para atender a 200 pessoas.

A Via Varejo pretende ampliar lojas
premium no Brasil. No Rio Grande do
Sul, a Pontofrio do Shopping Iguatemi
de Caxias do Sul é uma das listadas.
Em 2017, rede registrou crescimento
de 41% em vendas em lojas do tipo.

PARCEIROS
Pequenos alunos receberão versão impresso do material didático, com orientações

Em busca de sugestões
O grupo de trabalho que prepara o
Roteiro do Turismo Industrial da Serra
Gaúcha lançou uma consulta pública
online para embasar as definições de
público-alvo, roteiros, segmentação
e comercialização de pacotes, entre
outros pontos. O plano de marketing
está sendo coordenado pela
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
De acordo com o coordenador
do grupo de trabalho e presidente

do Caxias Convention & Visitors
Bureau, Diego Dall’Agnol, a intenção
é de iniciar o roteiro em abril, e
as informações colhidas serão
fundamentais para os primeiros
passos.
O link para votação pode ser
acessado na página no Facebook
do Turismo Industrial da Serra. O
questionário estará disponível até o
dia 10 de abril.

Consciência no
público e no privado

Feng Shui
em todos os
projetos
O escritório Tuti, das
arquitetas Deise De Conto
e Simone Fraga, renovou a
identidade visual e incluiu a
palavra inovação na marca.
Pioneiras em projetos de
light steel frame, construções
secas e sustentáveis, uma
das novidades deste ano é
que todos os projetos serão
idealizados com a técnica
do Feng Shui para gerar um
impacto positivo no ambiente
de acordo com a disposição
dos elementos envolvidos no
projeto.

Novo Sicredi
Agro
Farroupilha inaugurou nesta
segunda o atendimento da nova
agência Sicredi Agro no Centro.
É a primeira da cooperativa
voltada para atender ao
segmento do agronegócio e da
agricultura familiar.
O novo banco inicia as
atividades com horário de
atendimento estendido, aberta
aos associados do Sicredi entre
as 10h e as 16h e, para o público
em geral, das 11h às 16h.
A Sicredi Serrana agora tem
três agências em Farroupilha.
São 10,4 mil associados no
município, o que representa
13% da população e um terço
das empresas da cidade.

A Rio Grande Energia (RGE) iniciou
nesta semana dois projetos gratuitos
de consumo consciente de energia
em indústrias e instituições do poder
público.
O Programa Educacional de
Eficiência Energética (PEEE) terá mais
de 600 participantes.
Os inscritos são engenheiros,
eletricistas e eletrotécnicos que
trabalham em empresas ou instituições
públicas vinculadas à RGE com a
atuação de média ou alta tensão.

INDICADORES ECONÔMICOS
Índice
IGP-M (FGV)
INCC-M (FGV)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IGP-DI (FGV)
IPC (Ipes/UCS)

Dez
0,89
0,14
0,26
0,44
0,74

Jan
0,76
0,28
0,23
0,29
0,58

POUPANÇA / TR
Fev Acum./ano 12 meses
0,07
0,83
-0,42
0,14
0,43
3,61
0,18
0,41
1,81
0,32
0,61
2,84
0,15
0,73
- 0,19

SALÁRIO MÍNIMO
Nacional R$ 954,00
Regional R$ 1.175,15 a R$ 1.489,24

Rendim. velha R. nova

CÂMBIO

Índice

26/3

0,5000 0,3855 0,0000

27/3

0,5000 0,3855 0,0000

28/3

0,5000 0,3855 0,0000

29/3

0,5000 0,3855 0,0000

30/3

0,5000 0,3855 0,0000

31/3

0,5000 0,3855 0,0000

Dólar
26/3
Comercial Flutuante
Compra 3,3025
3,2427
Venda
3,3036
3,2438
26/3
Compra
Dólar – EUA
3,20
Euro
3,98
Libra esterlina
4,54
Iene japonês
0,0303
Peso argentino
0,12
Peso uruguaio
0,09

TURISMO

INFLAÇÃO (EM %)

Euro
Comercial
4,1170
4,1190
Venda
3,40
4,23
4,84
0,0322
0,22
0,16

CONTRIBUIÇÃO/INSS
Contribuição
Alíquota
Até R$ 1.693,72............................... 8%
De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90......... 9%
De R$ 2.822,91 a R$ 5.645,80....... 11%
Empregador ................................... 12%
Multa de 0,33% por dia, calculada a
partir do primeiro dia do vencimento da
contribuição até o dia do pagamento.
O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a 20%.

Bovespa

85.087
pontos
Dia: 0,84%
Ano: 11,37%
Ouro
R$ 144,00
-0,69%
CDB
30 dias corridos

6,40%

para grandes aportes

IMPOSTO DE RENDA 2017/2016*
Base de cálculo
Alíquota Deduzir (R$)
Até R$ 1.903,98
- Isento
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 15% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68
27,5% R$ 869,36
Deduções: R$ 189,59 por dependente, R$ 1.903,98 por
aposentadoria ou pensão paga por previdência pública
ou privada a segurado com 65 anos ou mais pensão
alimentícia integral. Contribuição para o INSS. Sobre o
resultado aplique a alíquota e subtraia a parcela a deduzir.
*Tabela atual.

