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UMA NOVA TENTATIVA
Postado em 21/05/2011 às 02:31

A liderança do governo na Câmara informou, nesta sexta-

feira , que as negociações para buscar consenso sobre o 

novo Código Florestal prosseguem até a próxima terça-

feira . Após o anúncio de acordo para votação do texto do 

relator, Aldo Rebelo (foto), o PCdoB paulista, na última 

quarta-feira, o governo recuou e disse que não aceitará a 

emenda do PMDB que autoriza a continuidade das 

atividades em áreas de preservação permanente (APPs) 

de beiras de rios, sob a alegação de não ter participado 

diretamente das negociações. De acordo com a liderança na Câmara, o governo tem consciência 

de que terá dificuldades para aprovar o texto de sua preferência. Por isso, o Executivo já teria 

afirmado que, caso seja acolhida a proposta dos ruralistas, poderá vetar partes do texto. Para 

adiantar a discussão, o tradicional almoço da base aliada às terças-feiras foi cancelado e os 

líderes vão se reunir às 10 horas na Câmara, disse ainda a assessoria da liderança. 

CAI PRODUÇÃO DA PETROBRAS
Postado em 21/05/2011 às 02:30

A produção da Petrobras no Brasil caiu 1,7% em abril ante março, para 2,003 milhões de barris 

por dia, ante 2,039 milhões de barris por dia no mês anterior, informou a estatal no início da noite 

passada. A queda se deve principalmente a paradas programadas em plataformas da Bacia de 

Campos. A companhia concentra nos quatro primeiros meses do ano este tipo de parada, já que 

a demanda de gás natural neste período é menor do que no restante do ano. No total, 

considerando a produção média de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior, a Petrobras 

atingiu 2,56 milhões de barris por dia em abril, 1,83% menor do que no mês de março. A 

produção média de gás natural no Brasil foi de 54,5 milhões de metros cúbicos por dia, um 

aumento de 1,87% em relação a março deste ano. 

PLANTAR FLORESTA SERÁ ATIVIDADE AGRÍCOLA
Postado em 21/05/2011 às 02:29

A Câmara analisa o Projeto de Lei do deputado Bernardo 

Santana de Vasconcellos (PR-MG) (foto), que enquadra 

o cultivo de florestas plantadas como atividade agrícola. 

Pela proposta, o plantio, o manejo e a colheita de 

florestas plantadas passarão a ser regidos pelas normas 

referentes às demais atividades agrícolas e serão 

subordinados à regulamentação e ao controle do 

Ministério da Agricultura. Bernardo Santana (foto) afirma 

que, atualmente, o cultivo florestal é tratado como 

formação florestal nativa e sofre de excesso de 

regulação. "O cultivo de florestas é um cultivo como outro 

qualquer, seja de café, soja, milho ou outra atividade agrícola", argumenta. "Cada vez mais, a 

sociedade necessita de produtos de base florestal para a sua sobrevivência, desenvolvimento e 

conforto", completa. Ele acrescenta que as florestas nativas não devem servir mais a esses 

propósitos de forma indiscriminada, devido à necessidade de preservação e manutenção da 

biodiversidade. O projeto estabelece que as leis e demais instrumentos reguladores federais, 

estaduais, municipais e distritais relativos às florestas nativas não se aplicarão às florestas 

plantadas. De acordo com o projeto, o plantio de florestas será livre e incentivado em todo o 

território nacional, ressalvadas as áreas de preservação permanente (APPs) instituídas por lei e 

as de reserva legal. O texto estabelece que as políticas de incentivo e fomento aplicadas às 
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atividades agrícolas deverão ser estendidas ao cultivo de florestas plantadas, incluído o crédito 

rural. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

NOVA SERRANA CONSOLIDA MERCADO
Postado em 21/05/2011 às 02:28

Seis empresas do Polo Calçadista de Nova Serrana, fizeram bons negócios no Minas Trend 

Preview 2011, em Belo Horizonte. Juntas , as marcas mineiras Amaia, Julia Mezzetti, Arena, 

Ykebana, Lara Mello e Açúcar Mascavo comercializaram cerca de 15 mil pares de calçados 

durante o evento. Cores alegres, tons naturais, saltos anabela, rasteiras sofisticadas, juta, 

camurça, lona e couro foram as apostas das empresas femininas do pólo para a estação mais 

quente do ano e para a exposição no MTP. O resultado demonstra o sucesso do novo 

posicionamento adotado pelo pólo, proposto pelo Sindicato Intermunicipal da Indústria de 

Calçados de Nova Serrana (Sindinova), ao focar também produtos femininos, além dos já 

consagrados calçados esportivos. 

OS OBJETOS DO CARLINHOS
Postado em 21/05/2011 às 02:27

O objeteiro Antônio Carlos Figueiredo (foto), o Carlinhos, realiza 

duas exposições simultâneas em Belo Horizonte. Uma no Café 

com Letras e outra no Pátio Savassi, que integram a Mostra de 

Design da cidade realizada anualmente. No Café com Letras, 

Carlinhos expõe 150 objetos curiosos da sua coleção, como 

chuveiro a álcool, ferro de passar roupa a gás, alargador de 

chapéu e descascador de maça. Não à toa a exposição foi 

batizada por ele de “Trapizongas”. A outra mostra, em cartaz no 

Pátio, reúne bicicletas de todos tipos e épocas, como o modelo 

lançado em 1960, em homenagem à inauguração de Brasília. 

Carlinhos é árduo incentivador do uso da bicicleta como meio de 
transporte pelos belo-horizontinos. Agora, batalha para construção de um estacionamento de 

bicicletas no Pátio Savassi. As mostras ficam em cartaz até 26 de junho. 
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