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Lucro da Cemig 20%
maior no trimestre
Com uma política
agressiva de compra de
ativos, a Cemig teve
lucro líquido de R$ 631
milhões no primeiro
trimestre, aumento de
20% sobre mesmo

intervalo de 2011. O
diretor de Finanças e
Relações com Investidores, Luiz Fernando
Rolla, prevê alta no
consumo a partir do 2º
semestre. Pág. 21
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No Brasil, além das duas plantas em Caxias do Sul, a empresa tem unidade em Duque de Caxias (RJ)

Marcopolo negocia
planta no Norte de MG
Montes Claros seria a cidade escolhida para implantação da fábrica
A estratégia do governo estadual
de direcionar investimentos para a
região Norte pode trazer um empreendimento inédito para Minas
Gerais. Embora negue, a fabricante
gaúcha de carrocerias de ônibus

Marcopolo, segundo fontes ligadas
às negociações, estaria perto de confirmar a construção de uma fábrica
em Montes Claros. O valor do investimento ainda não foi revelado, mas
o projeto pode até ser mais ambici-

oso e extrapolaria a produção de
carrocerias com a formação de parcerias. No Brasil, além das duas
plantas em Caxias do Sul, a
empresa tem outra unidade em
Duque de Caxias (RJ). Pág. 3

Dia das Mães comemorado
Rolla prevê maior consumo no 2º semestre

Os shopping centers de
Belo Horizonte comemoram os bons resultados do
Dia da Mães, segunda

melhor data para o varejo.
O fluxo de consumidores
nos centros de compras
chegou a aumentar 25% e

as vendas cresceram até
18%, acima das expectativas iniciais dos lojistas, de
8%. Pág. 15
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Fundação Dom Cabral
mantém excelência
Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação
Dom Cabral (FDC), sediada em Nova Lima
(RMBH), aparece entre
as 10 melhores escolas de
negócios no ranking de

educação executiva do
“Financial Times”, divulgado ontem. A instituição
figura em oitavo lugar,
melhor posição entre as
escolas da América
Latina. Pág. 11
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Setor de bens
de capital já
enxerga luz no
fim do túnel
A valorização do dólar
frente ao real registrada
nas últimas semanas
t r a z n o v o â n i m o ao s
empresários mineiros
do setor de bens de capital. Segundo representantes das empresas,
caso a moeda norteamericana continue
registrando altas e
mantenha o ritmo de
valorização, em breve já
será possível falar em
recuperação da competitividade do setor, que
reivindica outras ações
do governo federal,
como a desenoração dos
investimentos. Pág. 4

Queda do juro
eleva venda
de imóveis
na Capital

FDC entre as 10 melhores escolas do mundo

Abrir empresa ficou
mais rápido em Minas
A Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais
(Jucemg) conseguiu
reduzir para nove dias o
tempo para abertura de
uma empresa no interior,
e para apenas três dias

na Capital. A facilidade
no atendimento deve-se
ao Minas Fácil, que neste
ano chega a regiões mais
carentes, como o Norte,
Noroeste e Vale do Jequitinhonha. Pág. 27

Nos shopping centers, fluxo chegou a aumentar 25% e as vendas, 18%

É preciso ter em mente que a integração europeia foi construída no pressuposto, evidentemente equivocado, de que
seria possível colocar num mesmo plano

economias tão dinâmicas e evoluídas
quanto a Alemanha e outras em estágio
quase pré-industrial como a Grécia.
“Nova agenda para a Europa”, pág. 2

A queda das taxas de
juros, anunciada no
final de abril, deu novo
impulso às vendas de
imóveis em Belo Horizonte. O fluxo de clientes nas imobiliárias da
Capital registrou
aumento de até 50% na
primeira quinzena do
mês ante mesmo período de abril. Já o
número de negócios
fechados chegou a crescer 40%, na mesma base
de comparação. A preferência do consumidor é
por imóveis usados e
seminovos. Pág. 9

