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Academia
Arena
Engenharia do 

Corpo
Usina do Corpo

Adm. Condomínios
Auxiliadora Predial
Objetiva
Vila Rica

Barbearia
Barber Shop
Kucão
La Máfia

Churrascaria
Garfão
Primavera
Sapatão

Cervejaria
Adoma
Fat Bull
Imigração

Clínica Estética
Cássia Trott
Magrass
Spa das Musas

Colégio Particular
Feevale
Marista Pio XII
Santa Catarina

Concessionária
Carburgo
Honda
Sinoscar

Consórcio
Colombo
HS
Sinosserra

Construtora
Concisa
Mosmann
MRV

Empresa de Segurança
Estrela
Primavera
STV

Escola de Idiomas

Feevale

Wizard

Yázigi

Escritório de 

Advocacia

ABDO

Maria Silésia

Pagel

Funerária

Avenida

Jardim da Memória

Krause

Floricultura/

Paisagismo

Ideal

Rio Branco

Rosinha

Hotel

Ibis

Suarez

Swan Tower

Hospital

Hospital Geral

Hospital Regina

Hospital Unimed

Imobiliária

Dapper

Tempo

Vila Rica

Instituição Financeira

Banrisul

Caixa Econômica 

Federal

Sicredi

Laboratório

Exame

Fleming

Qualitá

Loja de Acessórios

Brilho Especial

F4

Flor de Liz

Livraria e Papelaria
Clip
Flama
Mapa

Loja de Calçados
Katy Calçados
Madalena
Terê Calçados

Ótica/Relojoaria
Aliannça
Óticas Carol
Óticas Diniz 

Padaria/Confeitaria
Brasil
Requinte & Sabor
Trentin

Pet Shop
Bichos&Cia
Nativa
Petz

Plano de Saúde
Cartão de Todos
Doctor Clin
Unimed

Restaurante
Garfão
Portal
Primavera

Provedor de Internet
Net Claro
Oi
Vivo

Salão de Beleza
Beto Klein
Bliss 312
Juliano Studio Hair

Serviços 
Odontológicos

Doctor Clin
Oral Sin
Sorrifácil

Supermercado
BIG
Bourbon
Rissul

Juliana Nunes
empresasnh@gruposinos.com.br

Facilidade para MEIs

Comendas das Hortênsias

Comércio preparado

Reforço no time

Os  microempreende-
dores individuais (MEIs) 
prestadores de serviços já 
podem emitir nota fiscal 
eletrônica pelo celular. O 
aplicativo NFSe Mobile está 
disponível para dispositivos 
Android e IOS desde a úl-
tima quinta-feira, 1º, quan-
do foi lançado pela Receita 
Federal, em Brasília, ao la-
do do Sebrae, parceiro no 
desenvolvimento do proje-
to. Inicialmente, apenas os 
MEIs residentes nos muni-
cípios que já aderiram ao 
Sistema Nacional da NFS-
-e terão acesso ao serviço 

digital. Novo Hamburgo es-
tá entre estes municípios. 
A partir de 1º de janeiro 
de 2023, a nota fiscal de 
serviços eletrônica estará 
disponível para todos os 
microempreendedores in-
dividuais do Brasil, inde-
pendentemente de adesão 
ou não. Segundo o auditor 
fiscal da Receita Federal, 
Gustavo Jube, a emissão da 
nota fiscal de serviço ele-
trônica será obrigatória nos 
casos em que o MEI tem o 
dever de emitir o documen-
to, ou seja, vendas para pes-
soas jurídicas.

O diretor da Merkator 
Feiras e Eventos, Frederi-
co Pletsch (foto), recebeu 
o título honorífico Comen-
da das Hortênsias, entregue 
pela prefeitura de Grama-
do. O evento ocorreu na se-
mana passada, na Socieda-
de Recreio Gramadense. O 
empresário hamburguense já é Cidadão de Gramado, tí-
tulo que recebeu da Câmara de Vereadores, em 2019, em 
reconhecimento aos serviços prestados por ele em prol 
do turismo de eventos do município. A Merkator realiza 
no município o SICC – Salão Internacional do Couro e do 
Calçado e a Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios. 

No Paranhana, as vendas no comércio local têm sido 
estimuladas. Segundo o presidente da CDL de Igrejinha e 
Três Coroas, Vinicio Morgenstern, a proposta é o que as 
pessoas entrem no clima natalino. “Esta é a melhor da-
ta para o comércio e a gente precisa estar preparado. Já 
temos relatos dos lojistas de que com esse incentivo do 
clima de Natal nas ruas, as vendas aumentam.”

A agência hamburguense SPR anunciou reforço no 
seu time digital. Christian e Fabio Schünke assumiram 
como head de estratégia digital e head de performance, 
respectivamente. Or irmãos já mantinham uma relação 
próxima com a SPR, tendo participado em projetos jun-
to com a agência.

Novidades em produtos

Banco de talentos

A Fritz & Frida segue ampliando sua cartela de pro-
dutos. A marca lançou cinco novos sabores de chás e 
trouxe nova opção de pepinos em conserva. O produto 
agora pode ser encontrado em embalagens do tipo pou-
ch de 200g.

O Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do 
Sul (CNB/RS) conta com uma plataforma para registro 
em vagas de empregos em tabelionatos. O cadastro é pe-
lo link: colegionotarialrs.solides.jobs.

Marcas & Valores premia
amanhã as mais lembradas
Cerimônia na Sociedade Ginástica revelará os ganhadores da 4a edição

As empresas vencedoras 
da 4ª edição do prêmio Mar-
cas & Valores Novo Hambur-
go serão conhecidas amanhã 
durante um jantar especial na 
Sociedade Ginástica. O reco-
nhecimento, promovido pelo 
Jornal NH, destaca as marcas 
mais lembradas pelos ham-
burguenses em 32 segmentos. 
Neste ano, além do troféu que 
será entregue aos primeiros 
colocados, a cerimônia tam-
bém celebrará os segundos 
e terceiros colocados. “Afi-
nal, estar entre as três mar-
cas mais lembradas de cada 
categoria já é um motivo de 
comemoração e reconheci-
mento”, destaca a gestora co-
mercial do Jornal NH, Larissa 
Schneider. 

Para chegar até o nome das 
vencedoras foi realizada uma 
pesquisa, capitaneada pelo Nú-
cleo de Serviços Especializa-
dos da Diretoria de Inovação 
da Universidade Feevale. Os 
questionários foram aplicados 
durante o mês de outubro em  
pontos de grande circulação 
de pessoas. 

De acordo com Larissa, 
o Prêmio já se tornou uma 
tradição no mercado local. 
“Seu objetivo é valorizar os 
empreendedores que auxi-
liam no desenvolvimento eco-
nômico e social da região ao 
oferecer produtos, serviços e 
atendimento de qualidade”, 
salienta.

A solenidade de premia-
ção será nesta terça, a partir 
das 19h30, e promete ser uma 
grande festa ao empreendedo-
rismo, reunindo importantes 
nomes do município e região.

A cerimônia de premiação é 
aberta à comunidade e restam 
poucos convites à venda. 
Interessados podem adquiri-
los na sede do Jornal NH ao 
custo de R$ 160 por pessoa. 
O ingresso dá direito ao jantar 
especial, servido à francesa, 
com bebida all inclusive 
com opções de choppe e 
espumante. o Prêmio Marcas 
& Valores tem a apresentação 
da Doctor Clin, patrocínio 
da STV e apoio da Fat Bull, 
Restaurante Primavera, F4 
Acessórios, Usaflex, Academia 
Arena e Werle.

Evento de 
premiação ainda 
tem ingressos
à venda
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