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O ministro do Transporte que Dilma anuncia hoje será uma mulher ou o deputado Aldo 
Rebelo ambos do PCdoB que joga pesado para não perder. 

Depois de Orlando Silva anotem a bola da vez pode ser Carlos Lupi do Trabalho. Pode vir 
chumbo grosso no fim de semana nas revistas semanais 

A novela termina hoje com a queda de Orlando Silva do Ministerio do Esporte. Queiram ou 
não Dilma sai respingada por não manda-lo sair ja. 

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

DEFESA CONTRA O ABUSO
Postado em 27/10/2011 às 00:33

A Comissão de Minas e Energia aprovou, por unanimidade, 

requerimento do deputado federal Bernardo Santana de 

Vasconcellos (PR-MG), assinado por outros membros da 

Comissão, que defende os municípios mineiros contra ato da 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que cria nova 

obrigação e encargos para a administração municipal. Trata-se do 

artigo 218 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414, que 

determina que a titularidade das instalações e equipamentos 

utilizados para iluminação pública, pertencentes às distribuidoras 

de energia elétrica, seja transferida para os municípios, obrigando-os a arcar diretamente com 

todo o custo operacional e de manutenção do sistema. “A Constituição Federal diz que ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, que é elaborada pelo Poder 

Legislativo. Neste caso, uma agência reguladora, por meio de uma simples resolução, inovou na 

ordem jurídica, criando nova obrigação para os municípios brasileiros, usurpando a competência 

legislativa e desrespeitando a autonomia dos municípios”, ressaltou o deputado Bernardo 

Santana (foto). 

A IMPORTÂNCIA DO SENAI E DO SENAC
Postado em 27/10/2011 às 00:31

A presidente Dilma Rousseff destacou a excelência do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) na formação de 

mão de obra ao sancionar, ontem, em solenidade no Palácio do 

Planalto, a lei que cria o Pronatec (Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego). “Poucos países no mundo podem 

contar com a qualificação do SENAI e do Senac Com o Pronatec, 

estamos dizendo: o Estado cumpre a sua parte e os setores 

produtivos, como a indústria, dão a sua importante contribuição”, 

declarou a presidente da República. O vice-presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Tigre (foto), lembrou, na solenidade, o 

Anteontem no lançamento oficial do 
Momento Itália-Brasil, no auditório da 
Casa Fiat de Cultura: O embaixador da 
Itália no Brasil Gherardo La Francesca, 
Governador Antonio Anastasia, José 
Eduardo Lima Pereira, Ângelo Regaldo e 
Valentino Riziolli...

... José Eduardo Lima Pereira, 
Governador Antonio Anastasia e prefeito 
Marcio Lacerda ...

... Antonella e Marcos Piquini, Gherardo 
La Francesca e Nádia Zaerouk ...
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desempenho dos alunos do SENAI no WorldSkills, o maior torneio de educação profissionalizante 

do mundo, realizado entre os dias 5 e 8 últimos, em Londres. O Brasil obteve o segundo lugar 

entre 51 países competidores, atrás apenas da Coreia do Sul e à frente de países como Japão, 

Suíça e Cingapura. “A elevada qualidade da competição torna esse resultado notável, sobretudo 

porque o nosso desempenho nas últimas três edições do WorldSkills, com dois segundos lugares 

e um terceiro, mostra que conseguimos construir uma das melhores educações profissionais do 

mundo”, assinalou Tigre. 

RECORDE NOS ARES
Postado em 27/10/2011 às 00:30

Os desembarques de passageiros nos voos nacionais nos nove primeiros meses esse ano 

cresceram 18,67% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado. De janeiro a 

setembro, foram 58,8 milhões de descidas contra 49,5 milhões registradas em 2010. O resultado 

de setembro, com 6,67 milhões de desembarques, representa um aumento de 10,78% em 

relação ao ano passado, quando a marca do mês foi de 6 milhões. Com isso, o Ministério do 

Turismo registra recorde na movimentação de setembro na série histórica, iniciada em 2000. Se 

for mantido o atual ritmo de crescimento, o MTur estima que até o final do ano os desembarques 

domésticos somarão 79 milhões. Será o melhor resultado de todos os tempos, considerando que 

em 2010 atingiu-se o recorde com a movimentação de 68,2 milhões de passageiros. 

O OSCAR DA ARQUITETURA
Postado em 27/10/2011 às 00:29

A cerimônia de entrega do prêmio “O Melhor da Arquitetura 2011”, 

promovido pela revista Arquitetura & Construção, da Editora Abril, 

será realizada na próxima segunda-feira, no Memorial da América 

Latina, às 20 horas. Neste dia, o público conhecerá os 

vencedores nas seguintes categorias: Intervenção Urbana 

“Retrofit”, Edifícios Institucionais Administrativo, Educação, 

Cultura, Saúde, Lazer; Edifícios Industriais; Edifícios Comerciais 

ou de Escritórios (limitados a até 4 pavimentos ou 500 m²; e 
acima de 4 pavimentos ou 500 m²); Escritórios; Hotelaria; 

Restaurantes; Casas Noturnas; Cafés, Bares e Etc; Lojas e Showrooms; Condomínios 

Residenciais (limitados a até 5 pavimentos ou 3.000 m²; e acima de 5 pavimentos ou 3.000 m²) e 

Residencial (Reforma de Casa; Reforma de Apartamento; Cidade; Praia e Campo). A premiação, 

que tem por objetivo destacar os melhores projetos arquitetônicos do país, terá como mestre de 

cerimônias a jornalista e apresentadora Lorena Calábria. De acordo com Vera Barrero (foto), 

diretora de redação da revista Arquitetura & Construção, a quarta edição do prêmio mostra o 

sucesso dessa iniciativa. “Em 2011, o número de trabalhos inscritos cresceu - foram 409 projetos, 

e em 2010, 347. Na fase em que os trabalhos foram selecionados pelo público, houve mais de 45 

mil votos pela internet, distribuídos entre as 23 categorias. Por essa razão, em outubro, mês em 

que comemora 24 anos no mercado editorial, a revista Arquitetura & Construção promove e 

premia os grandes destaques da arquitetura contemporânea no Brasil”, ressalta Vera. 

JOGO ABERTO
Postado em 27/10/2011 às 00:25

* A presidente Dilma foi até onde foi possível. Tentou prestigiar o 

ministro Orlando Silva (foto), até como forma de resguardar o seu 

próprio governo, mas não havia mesmo outro caminho. Orlando 

Silva saiu ontem, após ser convidado a renunciar com a velha 

desculpa de que deixava o ministério para se defender. Some do 

noticiário e as denúncias, no país das jabuticabas, vão cair no 

esquecimento. 

 

* O documentário “Tancredo, a Travessia”, que tem estreia nacional marcada para esta sexta-

feira , teve pré estreia prestigiada no Arteflex, Botafogo, no Rio. Foram conferir o filme de Sílvio 

Tendler, o governador do Rio, Sérgio Cabral, o empresário Eike Batista, o cineasta Fábio Barreto, 

e, claro, o senador Aécio Neves, que agora solteiríssimo chegou acompanhado da filha Gabriela.  

 

* Responsável por um novo conceito em feiras de comercialização de automóveis, o Grupo Matel 
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comemora no próximo mês o sucesso do Feirão Auto Show, que acontece todos os domingos no 

Mega Space. Em 12 meses, o evento se consolidou como o maior feirão de automóveis do 

Estado, registrando mais de 130 mil veículos comercializados que geraram uma movimentação 

de R$ 1 bilhão. 

 

* O Memorial Minas Gerais Vale, integrante do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, vai 

receber visitantes também aos domingos. As portas estarão abertas das 10h às 14h a partir do 

próximo domingo. O Memorial ocupa a antiga Secretaria de Fazenda do Estado e conta a história 

de Minas Gerais a partir de uma visão contemporânea. Para isso, conta com cenários reais e 

virtuais que se misturam para criar experiências e sensações para o público. Além da nova opção 

aos domingos, o Memorial Minas Gerais Vale funciona de 10h às 18h aos sábados, terças, 

quartas e sextas-feiras, e de 10h às 22h às quintas-feiras. 
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