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A escultora Sonia Toledo preparando o tradicional bazar de arte no atelier do Belvedere-BH 
de 4 a 7 de novembro. Cinco artistas participam. 

Leonardo Bortoleto, Web Consult embarca para China para uma grande - como tudo la - feira 
de informatica. Trara vinhos para festa Samuel. 

A revista VIVER BRASIL da primeira quinzena de outubro esta circulando com excelentes 
materias. Na capa Roberio Silva, o homem da OIC. 

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

AS EXPORTAÇÕES CAEM POUCOS
Postado em 07/10/2011 às 01:47

As exportações de veículos montados somaram 44.646 em setembro, com uma redução de 0,5% 

em relação ao mês anterior e de 1,5% no confronto anual. No acumulado do ano (385.966), 

houve um incremento de 4,4%. O número de empregados nas montadoras somou 125.527 

trabalhadores ao final do mês passado, superando o patamar contabilizado em agosto (125.300, 

dado revisado). Levando em conta também os funcionários em fabricantes de máquinas 

agrícolas, a indústria empregava 145.127 pessoas, também acima dos 144.688 registrados no 

mês anterior. 

AS VENDAS INTERNAS TAMBÉM ESTÃO CAINDO 
Postado em 07/10/2011 às 01:42

As vendas de veículos novos (311.648 unidades) recuaram 4,9% ante agosto, mas apresentaram 

alta de 1,5% no confronto com o mesmo mês no ano passado, sendo o melhor setembro da série 

histórica. No acumulado do ano (2,683 milhões), houve acréscimo de 7,2%, com os 

emplacamentos batendo novo recorde. No dia 15 de setembro, o governo federal anunciou a 

elevação de 30 pontos percentuais nas alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

para veículos que tenham menos de 65% de conteúdo nacional. Antes, o tributo variava de 7% a 

25% e, com a medida para fortalecer a indústria local, passou para 37% a 55%. As montadoras 

instaladas no país, vale lembrar, respondem por mais de 75% dos carros importados, mas 

apenas uma pequena parte desses veículos terá aumento de preço devido à elevação na alíquota 

do imposto. Todos os carros trazidos ao Brasil por Fiat, Renault e Nissan vêm do Mercosul ou do 

México, com os quais o país tem acordos automotivos. Por isso, não haverá impacto da medida 

governamental. Na GM, que lidera o ranking de importadores, os produtos que vêm de Austrália 

(Omega), Canadá (Camaro) e Estados Unidos (Malibu) representam menos de 1% das vendas, 

considerando os emplacamentos no acumulado deste ano até agosto. Os percentuais também 

são baixos na Peugeot (3,0%), na Toyota (4,5%) e na Citroën (6,7%). 

BRASIL VAI FICANDO MENOR

... Denise Guerra, Paulo Heslander e 
Marta ...

... Ronaldo e Liliane Guimarães, 
Jacqueline e Joel Musmann ...

... Rogério Guimarães e Rosangela 
Mazelli ...
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Postado em 07/10/2011 às 01:42

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (foto), PR-

MG se reuniu com o presidente do STF, Ministro Cezar Peluso, 

para tratar de temas que envolvem a segurança jurídica e 

produção de alimentos pelo setor agroindustrial brasileiro. A 

audiência, que foi requerida pelo deputado Bernardo Santana - 

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia do Aço, 

Ferro Gusa, Ferro Ligas, Silício Metálico, seus Insumos e 

Derivados -, contou ainda com a presença de vários outros 

deputados federais da Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA) 

e da Frente Parlamentar de Silvicultura (FPS), entre eles: Moreira Mendes – Presidente da FPA; 
Deputado Valdir Colatto – Vice-presidente da FPA; Homero Pereira; Junji Abe; Luis Carlos 

Heinze; Neri Geller; Paulo Cezar Quartieiro; Reinaldo Azambuja e Eduardo Scirra. Os 

parlamentares entregaram ao Ministro Cezar Peluso estudos mostrando a preocupação do setor 

com o alcance territorial da legislação ambiental e indigenista. Segundo Bernardo Santana, a 

legislação atual está diminuindo significativamente a área de produção pela indisponibilidade de 

terras, elevando os custos para o setor, e até inviabilizando algumas atividades. “Estamos 

transformando o Brasil em uma Suíça. E, infelizmente, não nos índices de qualidade de vida, mas 

em extensão territorial, apequenando o nosso país”, afirmou. 

NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA
Postado em 07/10/2011 às 01:41

O presidente do Grupo Andrade Gutierrez, Otávio Marques Andrade 

(foto), é o convidado do Prefácio Brasil 2011, promovido pela 

Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing – ADVB/MG, 

nesta sexta-feira, no Ouro Minas Palace Hotel. A palestra seguida 

de almoço terá como tema “Realidade e necessidade de 

investimentos em infraestrutura”. Já participaram do projeto que traz 

a Minas lideranças políticas e empresariais para discutirem temas 

relevantes para o país, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

e a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. O evento terá como anfitriã a presidente da 

ADVB/MG, Gisele Lisboa. 

OPORTUNIDADE PARA COMEÇAR
Postado em 07/10/2011 às 01:39

O Sebrae Nacional lançou processo seletivo para o Programa Trainee – 2012 da entidade, que 

oferece 20 vagas a profissionais recém-formados. Os candidatos devem ter concluído curso 

superior entre julho de 2009 e julho de 2011. A remuneração oferecida é de R$ 4.287,93, mais 

benefícios como assistência médico-hospitalar e odontológica, vale-transporte, auxílio 

alimentação ou refeição no valor de R$ 660,00, dentre outros. A contratação será por um ano, 

com possibilidade de renovação por igual período. Inscrições no site do Sebrae. A aplicação das 

provas está prevista para o dia 20 de novembro em várias cidades, entre elas em Belo Horizonte. 

Os candidatos selecionados e contratados deverão trabalhar na sede do Sebrae Nacional, em 

Brasília. 

MARINA SILVA NA UFMG
Postado em 07/10/2011 às 01:39

A ex-ministra Marina Silva (foto) participará da cerimônia de 

abertura do UFMG Conhecimento e Cultura no dia 17 de outubro, 

às 9h, no auditório da Reitoria, campus Pampulha. O evento 

integra a programação da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, cujo tema será Mudanças climáticas, desastres 

naturais e prevenção de riscos. Na UFMG a programação 

acontece de 17 a 21 de outubro e reúne mostras de graduação, 

pesquisa e extensão, além de outras atrações, como a entrega do 

Prêmio de Melhor Tese da UFMG; cursos livres, workshops, 

palestras e seminários de caráter transdisciplinar abertos também à comunidade externa. A 
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programação inclui discussão do ambiente de pesquisa e disseminação da inovação tecnológica 

e exposição da memória fotográfica produzida ao longo dos 20 anos de realização do evento. 

Podem participar da semana não só alunos da UFMG como também de outras universidades e 

da comunidade em geral. 

SALVEM A PAMPULHA 
Postado em 07/10/2011 às 01:38

O Movimento Somos Pampulha, uma iniciativa do Grupo OBA, que é uma instituição sem fins 

lucrativos e que visa proteger as nascentes da Lagoa da Pampulha, será lançado em Belo 

Horizonte, no dia 19 de outubro, às 19 horas, no Veredas Eventos, na Pampulha. Os 

idealizadores do movimento são Carlos Augusto e Marcelo Haddad, ambos, moradores da 

Pampulha e que esperam ver em breve uma outra realidade da Lagoa. Amigos, eles resolveram 

formar uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que lutasse pelas 

melhorias, por obras de desassoreamento, limpeza de nascentes, educação ambiental, etc, e 

engajados neste princípio tem conseguido algumas vitórias. O Somos Pampulha vislumbra seis 

pilares de proteção da Lagoa e seu entorno, que merecem a atenção não só dos mineiros, mas, 

do país todo, pois, se refere a um patrimônio cultural em nível federal. São eles: desassorear, 

reduzir e retardar novo assoreamento, retirar o esgoto dos córregos, tratar a água da lagoa, 

preservar nascentes e a educação ambiental. 
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