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Conab realiza primeiro leilão de contratos de opção de venda 
de café dia 15 de julho
 O  primeiro  leilão  de  contratos  de  opção  de  venda  de  café  está  programado  pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para as 9 horas da próxima quarta-feira 
(15). Neste ano, serão negociados três milhões de sacas de 60 kg em quatro leilões de 
café arábica. O leilão de hoje prevê a oferta de dez mil contratos de opção de venda (6 
toneladas ou 100 sacas de 60 kg, cada contrato), equivalente a um milhão de sacas de 60 
quilos de café arábica safra 2009. Será negociado o café tipo 6, bebida dura para melhor, 
com até 86 defeitos,  peneira  13 acima, admitido até 10% de vazamento e 12,5% de 
umidade. 

Empresa  americana  realiza  workshop  em  Palmas  sobre 
software livre 
A empresa  americana  Red  Hat,  vai  realizar  em  Palmas  nessa  quinta-feira,  9,  um 
workshop para profissionais da área de Tecnologia da Informação. O evento acontece a 
partir das 9h, no auditório da Unitins. 

No workshop os engenheiros de Sistema da empresa, Cléber Rosa e João Paulo, vão 
apresentar informações gerais sobre a plataforma Red Hat entrerprise Linux, uma das 
mais  usadas  no  mundo  em  aplicações  de  código  aberto.  

De acordo com o representante Regional da Red Hat, Ricardo Wasstalerz, as soluções 
desenvolvidas  pela  plataforma reduzem bastante  os  custos  de  aquisição e  os  custos 
operacionais  para  os  servidores,  e  ainda  melhoram  os  níveis  de  serviço.  

O evento é gratuito e está sendo possível graças a parceria com o Instituto Tocantinense 
Juarez Moreira. A inscrição pode ser feita no telefone (63) 8117 – 5610.

PMDB aguarda PT para decidir sobre CPI da Petrobras
A cúpula do PMDB no Senado aguarda a reunião da bancada do PT sobre apoio ao 
presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), para decidir se instala ou não a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras. O líder peemedebista, Renan Calheiros 
(AL), teve várias conversas hoje com senadores petistas e a líder do governo no 
Congresso, Ideli Salvatti (PT-SC).
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http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2009/07/08/pmdb+aguarda+pt+para+decidir+sobre+cpi+da+petrobras+7188948.html


CCJ da Câmara rejeita proposta de terceiro mandato a Lula
BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou nesta 
terça-feira por unanimidade a proposta que abria a possibilidade de um terceiro mandato 
para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mudança na legislação indígena será pauta de audiência na Câmara dos Deputados 
A Comissão da Agricultura aprovou a realização de audiência pública conjunta com a 
Comissão de Direitos Humanos para debater alteração na legislação indígena. O 
requerimento de nº 408/2009, de autoria do deputado federal Homero Pereira (PR-MT), 
propõe a discussão do seu Projeto de Lei nº 490 de 2007. O PL dispõe sobre critérios de 
demarcação de terras indígenas.

Protógenes dialoga com PCdoB para dar 'novo viés' à sua luta 
Mais uma vez o trabalho de investigação do delegado Protógenes Queiroz ganha as 
manchetes.  A  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo  denunciou  o  banqueiro 
condenado Daniel Dantas e mais 13 pessoas, sob acusações como gestão fraudulenta e 
evasão de divisas. Mais um resultado da Operação Satiagraha. Nesta entrevista exclusiva 
ao Vermelho, Protógenes se considera ''um delegado com um aviso prévio''. Busca ''um 
outro  viés''  para a  sua luta,  sem ocultar  que este  passa por  2010.  Em um país  que 
segundo ele ''se bipolarizou'', revela que tem ''falado com vários partidos'', mas há um 
''que equilibra o país no campo da esquerda brasileira, que é o PcdoB''.

Perdigão e Sadia fecham acordo de reversibilidade com Cade
SÃO PAULO - A Perdigão anunciou no final da terça-feira que fechou acordo com o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que garante a reversibilidade da 
compra da rival Sadia, enquanto o órgão avalia a associação. 

camera de Açúcar e do Álcool discute o futuro do setor 
sucroenergético

Exemplar mais antigo da Bíblia é 
colocado na internet
Cerca de 800 páginas do exemplar mais antigo da Bíblia 
foram restauradas e estão disponíveis para consulta na 
internet.

Executivo relata lobby de Dantas no Congresso
Wady Jasmin, presidente da Santos Brasil, que detém o controle do porto de Santos, é 
agora a principal testemunha da Procuradoria da República no cerco ao sócio-controlador 
do  Opportunity  Daniel  Dantas,  denunciado  por  formação  de  quadrilha  e  organização 
criminosa,  evasão  de  divisas,  lavagem  de  valores  e  gestão  fraudulenta.  Jasmin  foi 
arrolado  pelo  Ministério  Público  Federal  para  depor  na  Justiça  porque  teria  revelado 
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informações importantes sobre o lobby de Dantas no Congresso. 

 Safra de grãos deve ser 8,7% menor que a de 2008

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar 133,3 milhões de 
toneladas em 2009, 8,7% menor que a obtida em 2008 (146,0 milhões de toneladas1) e 
1,2% abaixo da estimada em maio (135,0 milhões de toneladas). É o que aponta a sexta 
estimativa  do  Levantamento  Sistemático  da  Produção  Agrícola  (LSPA),  de  junho.  A 
redução frente ao mês passado resulta especialmente das perdas ocorridas com o milho 
2ª  safra  no  Paraná  e  de  reavaliações  nas  estimativas  do  arroz,  feijão  e  soja.

Conab: safra 2008/09 será segunda maior da história

Apesar de a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ter apresentado nessa terça-
feira (07) a menor estimativa para a safra 2008/09 desde que iniciou as projeções, em 
outubro do ano passado, está garantida a segunda maior colheita brasileira no período. A 
afirmação  foi  feita  nessa  terça-feira  (7)  pelo  superintendente  de  informações  do 
agronegócio da empresa, Airton Camargo. De acordo com a Conab, a safra atual contará 
com um total de 133 milhões de toneladas de grãos, 7,2% inferior à do ciclo anterior, que 
foi a maior da história, com um total de 144,1 milhões de toneladas.

Seca e geadas derrubam safra do Paraná
O Paraná já não é mais o maior produtor de grãos do Brasil. A liderança foi perdida nesta 
safra para o Mato Grosso, que vai produzir cerca de 27 milhões de toneladas de grãos. O 
volume é 6% maior do que colherá o Paraná,  com uma produção estimada em 25,3 
milhões de toneladas. As secas que atingiram o Estado no final de 2008 e no segundo 
bimestre deste ano, somadas às geadas ocorridas entre maio e junho, provocaram uma 
perda de 21% na produção inicialmente estimada. 

Ciberataques atingem sites da Coreia do Sul e dos Estados 
Unidos
SEUL, Coreia do Sul - Ataques cibernéticos que prejudicaram o funcionamento dos sites 
de diversas agências governamentais dos EUA e da Coreia do Sul desde o dia 4 de julho 
teriam sido lançados por um grupo ou governo hostil, segundo informações do 
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Reforma manterá apenas nove das 38 
diretorias do Senado
Das  atuais  38  diretorias  do  Senado  apenas  nove  permanecerão  a  partir  da 
implementação  da  reforma  administrativa  em  estudo  pela  Fundação  Getulio  Vargas 
(FGV), de acordo com o primeiro-secretário da Casa, Heráclito Fortes (DEM-PI). Ele se 
reuniu nesta quarta-feira (8) com técnicos da fundação e com o presidente José Sarney 
(PMDB-AP) para discutir a proposta de reforma apresentada pelos servidores.

Lixo que chegou ao Brasil deve voltar à 
Europa, diz MPF
São Paulo - O lixo que chegou ao Brasil entre fevereiro e maio deste ano em cerca de 64 
contêineres vindos da Grã-Bretanha deve retornar à Europa, segundo o Ministério Público 
Federal  (MPF)  do  Rio  Grande  do  Sul.  No  total  foram  identificados  40  contêineres 
fechados no Porto de Rio Grande (RS), 8 em Caxias do Sul (RS) e mais 16 no Porto de 
Santos (SP), segundo informações do MPF. A carga deveria conter polímeros de etileno 
(produto utilizado como isolante térmico na fabricação de plástico) para reciclagem, mas 
na realidade estava repleta de lixo doméstico.

Cientistas identificam genes envolvidos no 
controle do colesterol
São  Paulo  -  Um  grupo  de  cientistas  da  Universidade  de  Heidelberg,  na  Alemanha, 
identificaram vinte genes que estão envolvidos no controle dos níveis de colesterol. De 
acordo  com informações  da  revista  "Cell  Metabolism",  o  alto  nível  de  colesterol  é  o 
principal fator de risco para arteriosclerose e morte por doenças coronarianas. 
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