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A Viver Brasil desta quinzena,que circula a partir de hoje traz a capa a medica Filó, fenomeno 
da fé,reune milhares de pessoas em palestras.

O Weekend Rima neste mes de maio trara criadores de Nelore e cavalo Pampa para o grande 
leilao de Ricardo Vicintim. Dos melhores do Pais.

O governador Anastasia reassume o governo de Minas depois de uma semana na Italia. 
Brindou seu aniversario em Milao com familiares.

Com a colaboração de Ana Lúcia Cortez, Eliane Hardy, Dilke Fonseca e Flávio 
Penna. 

É PRECISO PRESERVAR
Postado em 17/05/2012 às 02:28

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) 

(foto) debateu com parlamentares e entidades dos setores público 

e privado, em audiência pública, a criação de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) em escala global. A proposta de 

sugerir que todos os países desenvolvidos e emergentes 

façam sua tarefa de casa na proteção dos recursos hídricos será 

apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que ocorrerá no Rio de 

Janeiro, entre os dias 20 e 22 de junho. 

O PRAZO ESTÁ CURTO 
Postado em 17/05/2012 às 02:27

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) calcula que precisa de, no mínimo, seis meses para 

fazer a revisão dos benefícios por incapacidade, determinada em abril pela Justiça. Esse prazo é 

o dobro do concedido pela liminar que ordenou a correção. A Justiça Federal em São Paulo 

mandou o INSS revisar, até 18 de julho, todos os auxílios-doença, aposentadorias por invalidez e 
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pensões por morte concedidos entre 1999 e 2009. A revisão afeta quem tinha menos de 144 

contribuições entre julho de 1994 e a data da concessão. A ampliação do prazo foi solicitada no 

recurso do INSS contra a liminar, que foi dada em uma ação movida pelo Ministério Público 

Federal e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. 

O PRAZO ESTÁ CURTO II
Postado em 17/05/2012 às 02:26

O INSS já faz a revisão no posto, mas apenas para quem apresenta o pedido. A ação civil pública 

pediu que o instituto corrigisse todos os benefícios automaticamente. O objetivo do recurso do 

INSS é suspender a liminar. No entanto, caso a Justiça não conceda essa suspensão, o instituto 

pediu mais tempo para cumpri-la. Segundo o instituto, a revisão afeta 5.149.747 benefícios. 

Desses, 693.176 estão ativos e, por isso, precisariam ser corrigidos até julho. O recurso do INSS 

ainda será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Enquanto isso não ocorrer, a 

ordem de revisar os benefícios até 18 de julho vale. Além de pedir a prorrogação do prazo, o 

INSS quer restringir o número de segurados incluídos na revisão imediata. O instituto solicitou 

que fosse considerado o prazo de dez anos, o que exclui do pagamento benefícios concedidos de 

29 de novembro de 1999 a março de 2002. O recurso do INSS pede ainda que a revisão se 

concentre em São Paulo e que exclua 31 mil benefícios que foram calculados com base na 

medida provisória 242. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

PREFEITO EMPREENDEDOR 
Postado em 17/05/2012 às 02:23

O prefeito Reinaldo Landulfo (foto), de Capitão Enéas (MG), foi o 

grande vencedor da VII edição do Prêmio Sebrae Prefeito 

Empreendedor, que incentiva o desenvolvimento municipal com 

base no apoio aos micro e pequenos negócios. Foram premiadas 

12 iniciativas, sendo cinco na categoria Melhor Projeto, uma para 

cada região do país, e sete Destaques Temáticos. Na solenidade 

de premiação, realizada na sede do SEBRAE, em Brasília, o 

presidente do órgão, Luiz Barretto, incentivou a criação de um 

movimento no Brasil para que "o empreendedorismo entre de fato 

na agenda dos prefeitos. O prefeito Reinaldo Landulfo Teixeira, do município de Capitão Enéas 

(MG), venceu em dois destaques temáticos: Compras Públicas dos Pequenos Negócios Locais e 

Lei Geral Municipal – que trata da implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei 

Complementar 123/06) nos municípios. 

SEMANA DO MUSEU EM INHOTIM 
Postado em 17/05/2012 às 02:20

Está aí uma boa oportunidade para quem não conhece o fantástico instituto Inhotim, em 

Brumadinho. Até o próximo domingo, o Inhotim está oferecendo uma programação diferenciada 

em comemoração á 10a. semana de Museus. Entre as atividades, estão cinema, oficinas, espaço 

ciência, visitas mediadas, caça ao tesouro e apresentações musicais do grupo Tambolelê, em 

parceria com a corporação quilombola de Brumadinho. Todos os dias filmes selecionados pela 

artista mineira Marilá Dardot (autora da obra A origem da obra de arte, em exposição permanente 

no Inhotim), em parceria com a pesquisadora Clarisse Alvarenga, estão sendo exibidos no Teatro 

do Inhotim, em DVD e com legendas em português. Neste sábado, dia 19, às 14h, haverá uma 

sessão especial do filme "Onde fica a casa do meu amigo?" comentada por Marilá Dardot e 

Clarisse Alvarenga. 

ATO INÚTIL
Postado em 17/05/2012 às 02:19

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 29 e 30 deste 

mês, vai dar publicidade a uma informação até aqui mantida em segredo. O comunicado do 

diretor de Política Monetária, emitido ao término da reunião para anunciar eventuais mudanças na 

taxa básica de juros (Selic), vai identificar como votou cada um dos sete diretores que integram o 

comitê. Até hoje, o Banco Central informava apenas o placar da votação. As linhas gerais do 

Copom foram mantidas e as alterações adotadas buscam apenas aperfeiçoar a sistemática de 

deliberação do comitê e dar mais transparência às decisões do colegiado de diretores, como 

determina a Lei de Acesso à Informação. 
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BALA NA AGULHA
Postado em 17/05/2012 às 02:19

Após reunião na tarde dessa quarta-feira entre os representantes 

do varejo e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o setor se 

mostrou otimista com a possibilidade de novas medidas que 

garantam o crescimento da economia brasileira. Segundo o 

presidente da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica 

e Eletrônica), Humberto Barbato, Mantega afirmou durante a 

reunião que tem "bala na agulha" para tomar as providências 

necessárias para manter o ritmo de crescimento. Também 

presente na reunião com o ministro, o presidente da Anamaco 

(Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), Cláudio Elias Conz (foto), 

confirmou que a opção do ministro é pelo crescimento da economia. "Ele foi claro. A opção do 

Ministério da Fazenda é pelo crescimento da economia, pela valorização do emprego e da renda. 

O governo está preocupado com a situação da Europa, mas está olhando de forma muito clara o 

mercado brasileiro então todas as medidas que foram necessárias serão implementadas", 

afirmou. O presidente da Anamaco afirmou também que o setor ainda sofre com a falta de 

liberação de crédito para o consumidor final, além das altas taxas de juros. "O problema é 

liberação de crédito. A tal da inadimplência que ninguém mostra. Tudo é culpa da inadimplência 

mas ninguém mostra com fatos específicos que ela é um fator que esteja criando empecilhos". A 

informação é do jornal Folha de São Paulo. 
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