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CARDÁPIOS EM BRAILE
Postado em 07/07/2011 às 01:29

Os deficientes visuais venceram uma primeira batalha para que 

obtenham maior inclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência da Assembléia Legislativa deu parecer 

favorável à obrigatoriedade de oferecimento de cardápios em 

braile nos restaurantes e bares do estado . De autoria do 

deputado Antônio Júlio (foto), do PMDB, o projeto que trata do 

assunto, foi apreciado na reunião de ontem. A matéria segue 

agora para análise da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária. 

VITÓRIA NA CÂMARA
Postado em 07/07/2011 às 01:27

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural da Câmara Federal aprovou ontem, por 

unanimidade, o projeto de autoria do deputado federal Bernardo 

Santana de Vasconcellos (foto) , PR-MG. A proposta permite que 

madeira, produtos madeireiros e outros derivados de floresta 

plantada sejam incluídos nos itens que podem ser objeto de 

penhor agrícola. O projeto foi aprovado na forma de substitutivo. 

O deputado Bernardo Santana, que exerce o primeiro mandato e 

vem se destacando na Câmara, comemorou o resultado. “O 

substitutivo aprovado mantém os princípios e idéias do texto original, conseguindo ainda aprimorá

-lo”, disse. Para o autor da proposta, a inclusão desses produtos, frequentes em regiões 

agrícolas, na lista de objetos passíveis de serem penhorados contribuirá para garantir a oferta de 

crédito rural, estimulando a atividade. 

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS
Postado em 07/07/2011 às 01:26

A Comissão de Educação e Cultura discutirá nesta quinta-feira o 

reconhecimento dos diplomas dos brasileiros que fizeram pós-

graduação no exterior. “Levando em consideração a falta de 

oferta de vagas para mestrado e doutorado nas instituições de 

ensino superior do Brasil, muitos pesquisadores têm procurado 

Instituições Estrangeiras no intuito de contemplar suas tentativas 

pela busca do conhecimento científico”, disse o deputado Paulo 

Rubem Santiago (foto), PDT-PE, que propôs o debate. Observa 
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ainda o deputado que os alunos, ao fazerem valer o direito de reconhecimento dos diplomas 

estrangeiros, têm problemas com a lentidão e, em alguns casos, com o alto custo dos processos, 

além da falta de normas sobre o reconhecimento.  

OURO PRETO EM TRÊS SÉCULOS 
Postado em 07/07/2011 às 01:26

Será hoje, às 20 horas, no Grêmio Literário Tristão de Ataide, em Ouro Preto, o lançamento do 

livro Ouro Preto - Cidade em Três Séculos | Bicentenário de Ouro Preto, Memória Histórica (1711 

– 1911) . Publicado pela Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto (Adop) e pela Editora 

Liberdade, com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Ouro Preto, a obra foi idealizada 

e desenvolvida pela pesquisadora Maria Francelina Ibrahim Drummond e inclui a reedição do 

Bicentenário de Ouro Preto; Memória Histórica (1711-1911), considerado a primeira e única 

edição comemorativa dos 200 anos da fundação de Vila Rica. A obra organizada pelo jornalista e 

advogado Nelson de Senna, reúne matérias de intelectuais da época sobre história, geologia, 

educação, religião, arte, literatura e arquitetura de Ouro Preto nos séculos 18 e 19.  

JOGO ABERTO
Postado em 07/07/2011 às 01:25

* Diretor, ator, produtor, gestor cultural Pedro Paulo Cava (foto) 

prepara novo espetáculo para a platéia mineira. Ele leva aos 

palcos do Teatro da Cidade, em agosto, a peça “Morte e Vida 

Severina”, baseada no poema épico de João Cabral de Melo 

Neto, com músicas de Chico Buarque de Holanda. Na certa, será 

mais um sucesso do diretor mineiro, responsável por encenações 

recentes que marcaram o teatro, como “Mulheres de Hollanda” e 

“A Era do Rádio”.  

 

* O Espaço Cultural da Concessionária Recreio recebe, até 5 de agosto, mostra de pinturas da 

artista Lourdes Pessoa. A exposição é composta por doze telas abstratas e geométricas, técnica 

acrílica sobre tela. Diante da pluralidade do olhar contemporâneo, onde os artistas não hesitam 
em beber na fonte da tradição e da história, o conjunto de trabalhos da artista é, portanto, 

resultado da diversidade de linguagens e de caminhos.  

 

* O presidente da Dotz, Roberto Chade, comemora. O programa de fidelização que mais cresce 

em Belo Horizonte, chega à excelente marca de mais de 70 mil produtos trocados em pontos de 

vendas. Bob’s, Krug Bier, Choperia Exclusivo, Porcão e Cineart foram os campeões de troca.  

 

* Com 42 anos de mercado, o Restaurante do Porto, além de uma série de ações para ampliar a 

sua presença no mercado, promoveu uma ampla reforma na área de dessalga da unidade da 

Cidade Nova. Segundo seus proprietários, José da Costa Duarte e Leonardo Duarte, com a 

reforma da área será possível aumentar o volume de bacalhau já pronto para servir de 400 para 

quase uma tonelada por semana. Haja bacalhau!  
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