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A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em comemoração ao Dia Nacional da Indústria, 

lança nesta quinta-feira, às 14h30, em sua sede, portal de compras coletivas para a indústria. O 

objetivo é reduzir os custos das empresas industriais. O Clube Indústria de Benefícios, o mais 

novo site de negócios e relacionamento voltado para a indústria, tem modelagem inovadora. 

Nele, mais de 600 mil indústrias poderão comprar produtos e serviços com condições especiais. 

O executivo da Unidade de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo da CNI, 

Emerson Casali, revela que o projeto conta com parceiros como Totvs e Ticket, entre outras 

grandes empresas.  

SANTANA DEFENDE O CÓDIGO COMO APROVADO
Postado em 26/05/2011 às 01:13

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos 

(PR-MG) (foto) é um dos grandes defensores da reforma 

do Código Florestal Brasileiro. Depois de defender sua 

posição em várias reuniões, audiências públicas e 

pronunciamentos, a matéria foi aprovada no Plenário da 

Câmara na noite de terça-feira. A proposta segue agora 

para ser apreciada no Senado. “O Parlamento votou com 

independência e pensando no Brasil”, comemorou 

Bernardo Santana, que na condição de vice-líder do PR 

trabalhou em nome do partido pela aprovação da reforma 

do Código. De acordo com o parlamentar, o novo texto 

garante a segurança jurídica daqueles que produziram, não só dentro dos requisitos legais à 

época, mas, na maioria das vezes, incentivados e financiados pelo próprio governo. Bernardo 

Santana explica que a legislação atual coloca 100% dos produtores rurais na ilegalidade e reduz 

a área produtiva do Brasil há menos de 30% do território nacional. “Além de levar o país a uma 

situação constante de insegurança alimentar e retirar do Brasil a condição de um dos maiores 

países do agronegócio mundial”, afirma. 

GENTE NOVA NA EQUIPE
Postado em 26/05/2011 às 01:12

A rádio BandNews FM BH (89,5) estreou em sua grade 

local dois novos colunistas. Claudia Tonaco, editora-

chefe da revista mineira Viagens Gerais, está com a 

coluna “Viagens gerais” dando dicas de viagem. E o 

comediante Carlos Nunes estreia na grade local 

contando casos mineiríssimos na coluna “BH que não 

acaba mais”. Essas novas aquisições fazem parte das 

comemorações de seis anos da rádio. “A comemoração 

dos seis anos marcam um ciclo importante para a rádio, 

passamos o último ano trabalhando no reposicionamento 

da emissora em Belo Horizonte ”, explica Ivana Moreira 

(foto), chefe de redação da BandNews FM Belo Horizonte. De acordo com a chefe de redação, o 

time local de colunistas é hoje um diferencial estratégico para a rádio. Entre os colunistas estão 

nomes como Fernando Dolabela, um dos especialistas em empreendedorismo mais respeitados 

do país, e a cantora Fernanda Takai. 

APRENDENDO AO AR LIVRE
Postado em 26/05/2011 às 01:05

Considerado o maior Centro de Arte Contemporânea a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim 

chama a atenção dos visitantes pela vasta beleza artística, botânica e pelos projetos sociais 

desenvolvidos na região. Um prato cheio para o Ietec que procura sempre oferecer aos seus 

alunos propostas que estimulem os aspectos empresariais, como o empreendedorismo, a 

inovação e a sustentabilidade. José Henrique Diniz, coordenador da área de inovação e 

criatividade da instituição, afirma que as atividades desenvolvidas no Instituto são de extrema 

importância para a melhor produção dos alunos, já que conseguem instigar os mesmos a fazerem 

projetos ainda mais ligados ao desenvolvimento e à inovação do setor empresarial. “O objetivo é 

fazer com que os participantes sejam levados a um ambiente totalmente diferente de seu dia a 
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