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“A crise impediu que a classe média crescesse mais. 2009 não foi o ano
da classe C. Ela se estabilizou, mas está voltando a crescer” Marcelo Neri,
coordenador do Centro de Políticas Sociais da FGV
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A indústria de bebidas encontrou um bom mercado para depositar os
investimentos: o Carnaval. No Recife, estão presentes marcas como Skol, Brahma Fresh, Nova Schin,
Ron Montilla e Teacher’s. E olha que as marcas investem em 2010 mais que o injetado no ano
passado, a exemplo da Skol que aposta 12% a mais. Já a Ron Montilla, para garantir presença nas
festas de rua, traz a versão da bebida em latinha. Vale lembrar que a marca tem mais de 92% de
participação em Pernambuco. Mas o achado do Carnaval acontece em nível nacional. O grupo
Schincariol está lançando na folia do Rio e São Paulo a cerveja Devassa Bem Loura, que em breve
chega por aqui. O grupo pretende investir este ano R$ 1 bilhão no País, dos quais R$ 100 milhões são
para o lançamento dessa nova cerveja. Mas isso não é nada O principal executivo do grupo, Adriano
Schincariol, revelou ontem que antes mesmo da campanha, a Schincariol já faturou R$ 10 milhões
com o novo produto. O grupo espera crescer mais do que o mercado de bebidas em 2010, coisa que
conseguiu no ano passado. Mas pelo visto, se depender do Carnaval, vai ter espaço para todo mundo.
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ECONOMIA - Os gastos do Governo do Estado com telefone celular diminuíram. Pelos dados da
Secretaria de Administração (SAD), o valor gasto em 2009 foi de R$ 2,5 milhões, aproximadamente,
uma economia de 55% em relação ao previsto no contrato. E o governo parece estar mesmo animado
em cortar custos com telefonia móvel, já que quando fez a licitação, em 2008, conseguiu com a
operadora vencedora uma oferta de R$ 6 milhões, 54% mais barato do que o preço de antes.
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Muito bem vindos!
Os turistas que desembarcam no Carnaval do Recife serão bem recepcionados pela Prefeitura. Na
esteira de bagagens do Aeroporto Internacional do Recife, haverá caixas com a mensagem: “Bom
humor. Animação. Alegria. Que bom que você trouxe o que nossa festa tem de melhor. Bem-vindo ao
Carnaval do Recife”. Sim, depois da festa, o “Volte e traga seus amigos” estará lá.
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Compra da casa própria

Grande Recife

Foi aprovado ontem, na CCJ, o Projeto de Lei do senador Jarbas Vasconcelos, que garante ao
trabalhador o direito de sacar o FGTS para ajudar o filho maior de 21 anos, casado ou em união
estável, a comprar imóvel próprio. A matéria, no entanto, ainda será votada em decisão terminativa
pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
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O presidente da Compesa e secretário de Recursos Hídricos, João Bosco de Almeida, disse que está
contando com São Pedro para não atrasar as obras de Pirapama. A previsão, se não chover, é de
entrega da primeira etapa em maio, a segunda em julho e a terceira em dezembro.
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Novo protetor
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A rede Bompreço espera vender 30% a mais neste Carnaval, em relação ao mesmo período do ano
passado. E, preparando-se para isso, a rede lança o protetor solar Equate, marca própria do Walmart
Brasil, que chega a ser 30% mais barato que os líderes da mesma categoria.
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SAÚDE - A Multimagem inaugura mais uma clínica radiológica, na zona do Norte do Recife. O grupo
José Rocha de Sá investiu R$ 1 milhão no empreendimento e devem ser gerados pelo menos 25
empregos direitos.
PROJOVEM - A Prefeitura de Garanhuns abriu inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens, que acontece nas sedes dos seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade
até o dia 26.
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UFPE - Já estão abertas as inscrições para o curso “Investindo no mercado de ações com
fundamentos”, promovido pelo Finacap Educacional. O curso será no dia 27 de fevereiro, no auditório
da Finacap, das 8h às 17h.
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