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Pernambuco na rota do showbiz
Depois dos últimos investimentos em hotelaria e infraestrutura turística atraídos por Pernambuco, o governo
estadual dá os primeiros passos para fazer do estado uma referência no turismo de negócios e cultural.
Recentemente, foi lançado o edital de licitação para contratação do projeto de um centro de convenções.
“Será o melhor centro de convenções do nordeste. Além de muito bem equipado, vai dobrar a capacidade em
relação ao que temos hoje”, afirma o secretário de Turismo de Pernambuco, Alberto Feitosa. Ele ressalta que
Pernambuco vem se consolidando como a segunda economia do nordeste e que nos planos do governador
Eduardo Campos (PSB) está a atração de turistas brasileiros para shows internacionais, atualmente
centralizados no eixo Rio-São Paulo e em algumas outras, poucas, capitais.
Copa: um meio, não um fim
“Os shows internacionais raramente incluíam Recife em suas temporadas no País. Em breve isso vai mudar,
pois teremos toda a infraestrutura para concorrer com outras grandes cidades”, promete Alberto Feitosa. O
esforço é no sentido de fazer dos investimentos para sediar jogos da Copa de 2014 um meio para incrementar
a indústria do turismo no estado, não um fim. “Não teremos elefantes brancos”, conclui.
Yes, we speak English
O Brasil cresce aos olhos dos estrangeiros, mas os brasileiros mantêm postura de colonizados. Ontem, em
importante evento internacional de economistas sediado em São Paulo, até jornalistas locais tiveram de
fazer perguntas em inglês, já que os próprios palestrantes — também brasileiros — adotaram o idioma dos
visitantes, sem tradução.
A conta da chuva
Com as chuvas chegam as contas ao governo federal. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia
(PSDB), apresenta hoje em Brasília à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, estimativa de quanto o
estado deverá gastar na recuperação dos estragos causados pelas chuvas. Ele também deve pedir R$ 1,5
bilhão, para prevenção.
PME recebem apoio para ...
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
investem US$ 2,8 milhões para ajudar pequenas empresas a medir e gerenciar suas emissões de gases de
efeito estufa; e para apoiá-las na elaboração de inventários de emissões e na identificação oportunidades de
negócios afins.
... medir emissões de carbono
Até hoje, as iniciativas voluntárias de gestão de gases de efeito estufa no Brasil têm envolvido apenas
empresas de grande porte. “Munidas de melhores ferramentas e capacidades, as PME não ficarão mais à
margem da crescente economia verde da região”, diz Zachary Levey, da equipe do BID.
Selic de um dígito
A leve melhora do cenário para a inflação em 2012, a partir dos dados de dezembro, já incentiva a nova
temporada de “pressão” do mercado contra quedas mais significativas da Selic, conforme estava previsto até
dezembro, quando os índices de preços percorriam trajetória preocupante.
Consulado da Mulher
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Os empreendimentos populares assessorados pelo Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Consul,
cresceram 38% em 2011, totalizando R$ 5,8 milhões.
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