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Relações fundamentais
O Itamaraty decidiu criar mais cinco embaixadas: as do Burundi, Serra Leoa, Chipre, Mianmar e
Albânia. Isso é que é compreensão dos grandes interesses nacionais brasileiros.

Economia
Samir Batista

A missão de Dirceu
Pouco antes do anúncio da compra de parte da cimenteira
portuguesa Cimpor pela Votorantim, José Dirceu circulou em
Portugal discutindo o negócio em nome do governo brasileiro.
Reuniu-se com o comando da Cimpor e com representantes do
governo português. Nesses encontros, Dirceu disse que o
governo Lula não tinha preferência por nenhum grupo brasileiro àquela altura, a Cimpor era disputada também pela CSN e pela
Camargo Corrêa. Definitivamente, Dirceu está em todas.
Essa a Petrobras perdeu
Além de falar com a Shell, com a qual acabou fechando uma
sociedade na segunda-feira passada, a Cosan andou
conversando com a Petrobras Distribuidora. Havia uma
articulação no governo, envolvendo inclusive Dilma Rousseff,
para que o negócio saísse. Lula também era a favor. Mas a
burocracia governamental tornou as conversas lentas e a Shell
foi mais rápida.
Agenda cheia
Dirceu: ajudando Dilma, de volta à
Sem corte de zeros
cúpula do PT e falando em nome de
A propósito das novas notas de real que vêm por aí, é a primeira Lula em Lisboa
vez nos últimos 68 anos que o Brasil muda a família de cédulas
sem alterar o nome da moeda ou cortar zeros. Ou seja, sem alterar o padrão monetário.

Brasil
Um país classe C
A classe C, a nova classe média brasileira, voltou a crescer e aparecer. Entre 2003 e setembro de
2008, 31 milhões de brasileiros ascenderam à classe C. Com a marolinha, 0,5% deles retornaram a
um patamar abaixo. Agora, a boa-nova que será anunciada nos próximos dias pelo pesquisador
Marcelo Néri, da FGV/RJ: entre setembro e dezembro de 2009, mais 2,6 milhões de brasileiros
ascenderam à classe média.

Cinema
Barretão em Brasília
Diante do fracasso de Lula, o Filho do Brasil, Luiz Carlos Barreto parece ter revisto a aposentadoria
anunciada em novembro. Na semana passada, Barretão foi com a filha Paula ao gabinete de três
ministros para tratar de pelo menos dois novos projetos.
Divulgação

De arma na mão
Wagner Moura: vem mais polêmica por aí

Governador corrupto
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