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CONSENSO ENTRE OS ECONOMISTAS
Postado em 19/04/2011 às 02:18

A maior parte dos economistas das instituições financeiras manteve a previsão de que a taxa 

básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, subirá dos atuais 11,75% ao ano para 

12,25% ao ano nesta semana, quando se reúne o Comitê de Política Monetária (Copom). A 

informação foi divulgada pelo próprio BC ontem por meio do relatório de mercado, também 

conhecido como Focus - documento que é fruto de pesquisa com os economistas dos bancos na 

semana passada. Se confirmado, este será o terceiro aumento consecutivo na taxa básica de 

juros da economia, que já avançou em janeiro e março deste ano. O objetivo do BC, ao elevar os 

juros, é conter as pressões inflacionárias. 

BIBLIOTECA NA REDE
Postado em 19/04/2011 às 02:18

Mais de 30 mil registros, o equivalente a 22 mil títulos, estão disponibilizados no site da Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil (Fnlij) para consulta de pesquisadores, estudiosos e 

educadores, dentro do projeto Biblioteca Fnlij, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e 

Petrobras. A secretária-geral da fundação, Beth Serra, disse que o site da Biblioteca Fnlij é o 

único no país com esse tipo de informação. Ele reúne um acervo vasto de publicações dedicadas 

ao público infantojuvenil. O projeto contribui para subsidiar pesquisas e políticas culturais e 

educacionais de compra de livros. Todas as publicações recebidas pela fundação estão à 

disposição dos interessados. Cerca de 1,2 mil títulos são recebidos pela entidade a cada ano. A 

ferramenta visa a auxiliar também os pais e educadores na compra de livros para as crianças e 

jovens, de acordo com a sua faixa etária.  

 

NO DEVIDO LUGAR
Postado em 19/04/2011 às 02:17

O belo painel "Do Descobrimento ao Ciclo do Café", da 

artista plástica Yara Tupynambá (foto), será transposto 

para o Espaço Político e Cultural Gustavo Capanema na 

Assembléia Legislativa de Mina. Protocolo de intenções 

nesse sentido será assinado amanha às 10 horas, no 

Salão Nobre da Assembleia . Participam do encontro o 

presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro 

(PSDB); o presidente do Instituto Yara Tupynambá, José 

Theobaldo; o presidente do Instituto Estadual de 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), 

Fernando Viana Cabral; a diretora de Patrimônio Cultural 

... Paulo Tavares, Carlos Carneiro Costa, 
Lucio Costa e Roberto Barbosa ...

... Pablito Cesar, Luzia Ferreira e Sávio 
Souza Cruz ...

... Aline Mourão, Bonifácio Mourão e 
Gustavo Valadares ...
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da Fundação Municipal de Cultura, Michele Abreu Arroyo; e a própria Yara Tupynambá. Tombado 

pelo patrimônio artístico e cultural de Belo Horizonte em 2010, o painel ficava exposto no antigo 

restaurante da Assembleia, no 2º andar do Palácio da Inconfidência. Com o fim do restaurante, o 

painel foi separado em duas partes e passou a emoldurar as paredes de dois gabinetes 

parlamentares.  

ADEUS SACOLINHAS PLÁSTICAS
Postado em 19/04/2011 às 02:16

As sacolas plásticas entraram, a partir de ontem, para a lista de produtos ilícitos em Belo 

Horizonte. Começou a valer a lei que determina a substituição dos modelos convencionais, à 

base de petróleo, pelos feitos de material biodegradável ou retornável. A medida promete mudar 

radicalmente os hábitos dos 2,3 milhões de moradores da capital e levanta uma pergunta que não

quer calar: será que ela vai pegar? A dúvida se justifica por um gordo histórico de leis 

adormecidas no papel e pelo fato da PBH ter dado um prazo de mais 120 dias, antes de começar 

a punir, para que os comerciantes se adaptem. Neste prazo a fiscalização será apenas educativa. 

Minas Gerais, se consideradas somente as normas estaduais, ganhou 660 novas regras apenas 

no período entre 2007 e 2010, que se somaram às mais de 12 mil já existentes. 

EM RESPEITO AO CONSUMIDOR
Postado em 19/04/2011 às 02:13

Alvo de forte pressão de internautas defensores dos animais em rede sociais como Twitter e 

Facebook, a Arezzo mudou as estratégias de vendas e resolveu recolher as peças com peles de 

raposa e coelho de todas as suas lojas espalhadas pelo país. A notícia foi divulgada pela marca 

por meio de um comunicado da empresa que diz "por respeito aos consumidores contrários ao 

uso desses materiais, estamos recolhendo em todas as nossas lojas do Brasil as peças com pele 

exótica em sua composição, mantendo somente as peças com peles sintéticas." 

AS DÚVIDAS DE TODOS
Postado em 19/04/2011 às 02:12

A Comissão de Turismo e Desporto realiza audiência 

pública nesta terça-feira para discutir as atuais condições 

de manutenção e o estágio das obras dos estádios das 

cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Foram 

convidados o presidente do Sindicato Nacional das 

Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva 

(Sinaenco), João Alberto Viol (foto); e o presidente do 

Sinaenco/SP, José Roberto Bernasconi. O debate foi 

proposto pelo deputado Rubens Bueno (PPS-PR). Ele 

explicou que o Sinaenco acompanha os trabalhos de 

planejamento da Copa e publicou recentemente os 

estudos “Estado de Manutenção e Condição dos Estádios Brasileiros", “Panorama dos Estádios 

Copa do Mundo 2014” e “PAC da Copa do Mundo 2014 – Arena e Mobilidade Urbana”.Desde 

2009, o Sinaenco vem fazendo alertas sobre a precária situação dos aeroportos brasileiros e a 

impossibilidade de a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) resolver 

sozinha o problema. 

MELHORAMENTO DE TRECHO DO ANEL
Postado em 19/04/2011 às 02:11

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) conseguiu junto ao ministro dos 

Transportes, Alfredo Nascimento, autorização para a contratação de estudos pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT que viabilize a adequação e melhoramento da BR-040, no trecho entre a 

saída de Belo Horizonte para Brasília – viaduto do Anel Rodoviário de BH até o acesso a 

Esmeraldas.O pedido foi feito durante 

audiência no Ministério dos Transportes, com a presença e reforço do vice-presidente do BDMG, 

José Santana de Vasconcellos e do presidente da Confederação Nacional das Associações e 
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Sindicatos de Comerciantes em 

Entrepostos de Abastecimento, Virgílio Villefort. Bernardo 

Santana saiu satisfeito da reunião e disse que o ministro 

Alfredo demonstrou grande interesse e empenho no 

assunto. A rodovia é a única rota de saída para o 

Norte e Noroeste de Minas Gerais e para Brasília, sendo 

também uma das opções de ligação do Centro-Sul do 

país com o Nordeste. Além disso, às margens da BR está 

localizada a CeasaMinas, empresa que ocupa o terceiro 

lugar nacional em vendas de hortifrutigranjeiros. O 

tráfego de veículos e caminhões na região é intenso, e a 

deficiência de retornos e ausência de viadutos e trevos adequados gera constantes acidentes e 

congestionamentos. 
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