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Antes de ganhar a convenção Serra garante que, se eleito, fica ate o final do mandato. Só
que ninguem acredita que não dispute em 2.014.

O governador Anastasia viaja quinta-feira para Italia.Na sua comitiva o secretario de
Esportes, Braulio Braz, das melhores figuras da equipe

Kassab esta sendo inocente ao achar que Serra, elegendo-se prefeito de SP, abandona seu
sonho de ser presidente. Vira candidatissimo em 2014
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PARA CONSOLIDAR ATIVIDADES AGRÍCOLAS
Postado em 02/03/2012 às 00:55

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai
analisar Projeto de Lei do deputado Bernardo Santana de
Vasconcellos (PR-MG), que consolida as atividades florestais
(plantio, colheita, transformação, comercialização e consumo)
como atividade agrícola, conferindo a sua competência ao
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “A
Constituição Federal já considera a atividade florestal uma
atividade agrícola. O objetivo da proposição é aprimorar a Lei de
Política Agrícola, inclusive no que tange à competência do

Ministério da Agricultura, o que permitirá a criação de mecanismos para incentivar um amplo
programa de cultivo de florestas plantadas no País, em atendimento ao Plano de Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono”, explica Bernardo Santana (foto). O Plano de Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono é conhecido como Plano ABC e teve origem na Convenção das Nações
Unidas para Mudança do Clima, onde o Brasil voluntariamente se comprometeu a reduzir, até
2020, a emissão de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,5%. Hoje, o País é líder em
tecnologia de plantios silviculturais e agrossilvopastoris e no processamento de sua produção,
além de possuir grande demanda por estes produtos. Em 2010, o valor bruto de produção do
setor ultrapassou a marca dos R$ 51 bilhões.

NOSSO MEL NO JAPÃO
Postado em 02/03/2012 às 00:55

O presidente da Cooperativa Nacional de Apicultura (Conap), Irone Martins Sampaio (foto),
embarca hoje para o Japão onde participa da 37ª Feira Internacional de Alimentos e Bebidas
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Foodex Japan 2012. O evento acontece entre 6 e 9 de março e é
uma das principais exposições mundiais do segmento e a maior
da Ásia. Na ocasião, os produtos da Conap serão expostos em
estande montado em um pavilhão de 360 m² dedicado apenas às
empresas brasileiras. De acordo com Sampaio, a participação da
cooperativa no evento, onde são esperados mais de 80 mil
visitantes e cerca de dois mil expositores de diversos países, tem
o objetivo de alavancar os negócios da Conap no Japão.
“Estamos esperançosos em ampliar o volume de exportação

para o país, sobretudo do produto acabado como o extrato de própolis. Ele é muito bem aceito
no mercado local e a credibilidade da Conap, que já exporta para o Japão há mais de quinze
anos, é muito boa”, afirma Sampaio. Aproveitando a oportunidade, Sampaio também viajará
para a China para dar sequência à joint-venture que viabilizará a criação da Conap-Xangai,
braço da cooperativa brasileira com parceiros chineses e japoneses e com sede em Xangai.

ZERANDO AS PERDAS
Postado em 02/03/2012 às 00:54

A Bolsa subiu em fevereiro pelo segundo mês consecutivo, liderando mais uma vez o ranking
mensal das aplicações financeiras, com a evolução do acordo para salvar a Grécia e a
recuperação da economia americana. No mês passado, o Ibovespa teve alta de 4,34% - menos
da metade da valorização de 11% de janeiro-, acumulando um ganho de 15,96% no primeiro
bimestre de 2012. Com a melhora no humor dos mercados, o principal termômetro da Bolsa
paulista está a apenas uma alta de 2,1% para zerar as perdas em todo o ano passado, quando
o indicador recuou 18,1%. No lado oposto, o dólar caiu 1,55% em fevereiro -foi a pior aplicação
no mês. No ano, a moeda norte-americana recua 7,97%.
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DÍVIDA EXTERNA DE BANCOS DOBRA
Postado em 02/03/2012 às 00:53

O robusto volume de recursos que o Brasil atraiu do exterior em anos recentes começa a ser
visto como risco para o crescimento do país, caso mudanças no contexto internacional levem a
uma freada brusca desses fluxos. Uma preocupação que vem sendo citada por analistas de fora
é o salto nas dívidas contraídas pelo setor bancário no mercado internacional. O passivo
externo dos bancos dobrou entre o fim de 2009 e setembro de 2011, saltando para o
equivalente a R$ 313 bilhões. Parte desses recursos, captados a taxas de juros baixas no
exterior, tem sido usada para atender a demanda por crédito de consumidores e empresas
brasileiras.

JOGO ABERTO
Postado em 02/03/2012 às 00:52

* Mais uma vez o PMDB mostra sua insatisfação com a forma de
governar do PT. Cerca de 45 deputados peemedebistas já
assinaram um manifesto reclamando por estarem sendo
"alijados, jogados para escanteio". Segundo os deputados, o
problema é o fato de o PT ter mais "apetite do que disposição
para compartilhar as decisões do governo". "Queremos chamar a
atenção do governo que o PMDB está sendo tratado como
partido de segundo escalão", resumiu Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) sobre o teor do manifesto. O deputado ainda não

assinou o documento, mas promete fazer. O documento foi redigido no mesmo dia da indicação
de Marcelo Crivella (PRB-RJ) para o Ministério da Pesca. "Isso tem um simbolismo. O PMDB
está mal representado, só tem ministério menor. O PT quer governar sozinho", diz Cunha (foto).
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* A assessoria de imprensa da Presidência da República informou, ontem, que a presidente
Dilma Rousseff embarcou para São Paulo para uma "visita" ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. A informação só foi confirmada pouco antes das 17 horas, quatro horas depois de a
presidente ter deixado Brasília e quando ela já estava na casa de Lula em São Bernardo do
Campo. A bandeira presidencial, que indica onde a presidente está, continuou hasteada no
Palácio do Planalto como se ela ainda estivesse no Distrito Federal (DF).

* O PTC- Partido Trabalhista Cristão, fez ontem o seu programa eleitoral gratuito,
esforçando-se para se apresentar como novidade na política brasileira. Não é bem assim. O
PTC já foi o Partido da Juventude-PJ, nos anos 1988/1989. Virou Partido da Reconstrução
Nacional-PRN, entre 1989 e 2000. A mudança foi para abrigar a candidatura de Collor de Mello
à presidência da República. Depois de uma época áurea, o PRN desidratou e acabou mudando
de nome novamente, chegando a PTC. O presidente é o mesmo desde sempre: o advogado
Daniel Tourinho que andou envolvido no processo contra Collor.
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