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Documentário de resgate

A jornalista gaúcha Daniela Sallet e o cineasta colombiano Juan Zapata, radicado no Brasil, �nalizam um documentário de resgate ao pioneirismo de
Magda Renner e Giselda Castro, por mais de 20 anos presidente e vice da ADFG Amigos da Terra, na promoção inicialmente do empoderamento
feminino e, in�uenciadas por José Lutzemberger, da cultura ambiental. O �lme chama-se Substantivo Feminino e resulta de quatro anos de pesquisas,
gravações e descobertas. Reunindo 45 depoimentos ou pesquisando conteúdo, a equipe viajou a São Paulo, Brasília, Montevidéu, no Uruguai, e
Colônia, na Alemanha. A produção ainda contou com o trabalho de pro�ssionais no Rio, Buenos Aires e cidades da Europa e EUA.

Cidadãs do mundo

As duas personagens Magda Renner e Giselda Castro circularam em todos os continentes, falaram na ONU e integraram a direção internacional da
Friends of the Earth e, por 2 anos, o Comitê de ONGs do Banco Mundial. Participaram ainda da fundação de movimentos ecológicos como a Rede
Internacional de Ação Contra os Pesticidas e o World Rainforest Movement, em defesa das �orestas tropicais.

A Lei de Repatriação

As imperfeições tributárias na Lei de Repatriação, cujo prazo de adesão se encerra dia 16 de novembro próximo, não vão impedir o retorno ao Brasil de
R$ 25 bilhões. A previsão da Receita Federal é compartilhada pelo presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS, Rafael Pandolfo,
presente no talk show Diálogos sobre o tema, na tarde de amanhã, no auditório da OAB-RS.

O retorno da Vespa

Quem não lembra da Vespa, uma motinho de fácil manejo para as cidades e barata. Pois ela está voltando, importada da Itália pelo grupo Piaggio.
Suas vendas começam pela internet hoje e são da série especial Primavera 150, de mil unidades numeradas e com gra�smos especiais. A Vespa é
antiga. Foi apresentada em público pela primeira vez em abril de 1946, num clube de golfe de Roma.

O Encontro Brasil-Alemanha

A missão gaúcha a Weimar, na Alemanha, liderada pela CNI e Fiergs, que viaja na próxima sexta-feira (14), para promover o 35º Encontro Econômico
Brasil-Alemanha, a se realizar na sede da Fiergs em Porto Alegre em novembro de 2017, vai encontrar uma cidade com importantes referências
históricas e culturais. Para começar, ela foi sede do que se conhece por República de Weimar, estabelecida na Alemanha após a Primeira Guerra
Mundial, em 9 de novembro de 1918, e que durou até o início do regime nazista, em 1933. Foi neste período, em 1923, que ocorreu a famosa
hiperin�ação alemã. Weimar é também conhecida pelos grandes nomes da cultura alemã Goethe e Schiller, que lá viveram, foi a cidade natal do
músico Bach e berço ainda do movimento Bauhaus, fundado em 1919.
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