Boletim Informativo - De olho na política – Ano 2 - n.39
Direitos Humanos
12/09/2013 - Líder Guarani critica ruralistas e convoca para mobilização em defesa da
Constituição
A Comissão Guarani Yvyrupa está circulando na internet um vídeo com o depoimento do líder
Guarani Pedro Vicente Karai Miri, do município de São Paulo, criticando duramente a bancada
ruralista da Câmara dos Deputados e os projetos que visam restringir os direitos indígenas.
(IHU)
LEIA MAIS
Saúde
11/09/2013 - Dilma diz que criou Programa Mais Médicos porque ouviu as demandas da
população
A presidenta Dilma Rousseff disse, nesta última quarta-feira, que criou o Programa Mais
Médicos porque ouviu a demanda da população. Em discurso durante cerimônia de anúncio da
construção da Linha 3 do metrô do Rio, Dilma disse que é obrigação de um governo conhecer
as necessidades do povo. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

10/09/2013 - Maioria dos brasileiros apoia Programa Mais Médicos, aponta CNT
A maioria da população brasileira é favorável à contratação de médicos estrangeiros por meio
do Programa Mais Médicos. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes
(CNT) revela que 73,9% dos entrevistados apoiam o programa. (ADITAL)
LEIA MAIS
11/09/2013 - Vice-governador Alberto Pinto Coelho anuncia obras de saneamento em 65
cidades mineiras
Mais saneamento e, consequentemente, mais saúde para os municípios mineiros. O vicegovernador Alberto Pinto Coelho, assinou, na tarde desta última quarta-feira, na Cidade
Administrativa, novas ordens de serviço que autorizam a Copasa a iniciar as obras de
ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em
65 municípios mineiros. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS

Juventude
11/09/2013 - Política de Juventude é tema de conferências em 20 cidades mineiras
Com o apoio da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ), 20 municípios
mineiros realiza até o dia 15 de setembro conferências de políticas públicas de juventude. O
objetivo do debate é o fortalecimento da relação entre governo e sociedade para assegurar
maior efetividade do jovem na formulação, execução e controle das políticas, de forma a
garantir o exercício da democracia por meio do diálogo. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
10/09/2013 - Vara de infrações penais para menores será criada na Capital
Uma vara de infrações penais para crianças e adolescentes deve ser criada em breve em Belo
Horizonte, segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
Propostas de Emendas Constitucionais
11/09/2013 - Senado aprova PEC que estabelece perda automática de mandato em caso de
condenações de parlamentares
O Senado aprovou, nesta última quarta feira, em dois turnos, a proposta de emenda à
Constituição (PEC) que estabelece a perda automática de mandato em caso de condenação de
deputados e senadores que culmine na suspensão dos direitos políticos. Em casos de
improbidade administrativa, a PEC estabelece que a perda automática de mandato ocorrerá
apenas quando o Judiciário determinar a perda da função. Com isso, caberá às mesas diretoras
da Câmara e do Senado apenas comunicar a perda do mandato, sem necessidade de processo
de cassação. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
11/09/2013 - Adiada a votação da PEC que extingue o voto secreto
Pedido de vista apresentado pelo senador Eduardo Lopes (PRB-RJ) à Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 43/2013 transferiu para a próxima semana a votação da matéria na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta acaba com a votação secreta
no âmbito do Poder Legislativo. (SENADO)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
11/09/2013 - Parlamentares discutiram a criação de novo centro administrativo para BH

Parlamentares de Belo Horizonte debateram, na reunião plenária desta última quarta-feira, a
eventual construção de uma nova sede para o Poder Executivo Municipal. O centro
administrativo seria construído no Bairro da Lagoinha, região Noroeste da capital. (CÂMARA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
11/09/2013 - Câmara de Contagem forma comissão e grupo de trabalho para atuar no
Planejamento Participativo
Grande parte dos vereadores da Câmara recebeu, nesta última terça-feira, o secretário de
Planejamento, Orçamento e Gestão, Fernando Máximo, na sala da presidência da Casa. O
objetivo do encontro foi a apresentação resumida dos principais pontos, objetivos,
cronograma e metodologia do Planejamento Participativo 2014-2017, que deverá ser lançado
no dia 21 de setembro. (CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Economia
10/09/2013 - Deputados incentivam integração na economia criativa
A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) promoveu, nesta última terça-feira, um ambiente de troca de
informações e conhecimento entre diversas entidades ligadas à economia criativa no Estado.
(ALMG)
LEIA MAIS
Educação
9/09/2013 - ALMG debate situação de professores estaduais
Debater a situação dos educadores estaduais que estão em campanha salarial. Com esse
objetivo, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) realizou reunião extraordinária nesta última sexta-feira. (PSD). (ALMG)
LEIA MAIS
Reforma Trabalhista
8/09/2013 - Recomendação para Brasil fazer a reforma trabalhista divide opiniões
Apontada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das medidas necessárias para o Brasil
melhorar a competitividade, a liberalização do mercado de trabalho divide opiniões.
Especialistas divergem sobre a necessidade de o país flexibilizar salários e demissões, ações
defendidas pelo Relatório de Competitividade Global de 2013–2014. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

Caso Natan Donadon
11/09/2013 - Conselho de Ética instaura processo de cassação de Natan Donadon
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou na última quarta feira o
processo de cassação do mandato do deputado Natan Donadon (sem partido-RO), por quebra
de decoro parlamentar. A representação contra Donadon foi apresentada pelo PSB, após a
absolvição do deputado pelo plenário da Câmara. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Senado
11/09/2013 - Plano Nacional de Educação é retirado da pauta da CCJ
Foi adiada a análise do projeto de lei da Câmara (PLC 103/2012) que trata do Plano Nacional
de Educação (PNE), proposta que estava na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) desta última quarta-feira. O pedido para a retirada de pauta, acatado pelo
presidente da comissão e relator do projeto, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), foi feito pelo
líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM). (SENADO)
LEIA MAIS
10/09/2013 - Jayme Campos critica portaria que amplia demarcação de terras indígenas
O senador Jayme Campos (DEM-MT) fez um alerta em Plenário nesta última terça-feira sobre a
disposição do governo de ampliar a demarcação de terras indígenas no país. Segundo ele, o
“furor demarcatório” não atende às necessidades dos povos indígenas nem protege os
produtores rurais que ocupam áreas atualmente em conflito. (SENADO)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
11/09/2013 - Meta para acelerar julgamento de ações de improbidade e corrupção poderá
ser permanente
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) propôs, nesta última segunda-feira, tornar permanente a
Meta do Poder Judiciário, que prevê o esforço dos tribunais para acelerar o julgamento das
ações de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública, como a
corrupção. (CNJ)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
10/09/2013 - Alertas de desmatamento e degradação da Floresta Amazônica aumentam 35%
O número de alertas sobre desmatamento e degradação da Floresta Amazônica aumentou em
35% entre agosto de 2012 e julho de 2013 na comparação com agosto de 2011 a julho de
2012. As imagens de satélites usadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),

responsável pelo Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter), mostraram
que, entre agosto de 2012 e julho deste ano, as áreas possivelmente devastadas chegaram a
2.766 quilômetros quadrados ao passo que, entre agosto de 2011 e julho do ano passado, a
devastação ocorreu em 2.051 quilômetros quadrados. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Ação Penal 470
9/09/2013 - Ex-sócios de Marcos Valério pedem ao STF novo julgamento
Os advogados de dois réus na Ação Penal 470, o processo do mensalão, enviaram nesta última
segunda feira, ofícios ao Supremo Tribunal Federal (STF) para defender novo julgamento por
meio do recurso conhecido como embargo infringente. Os réus, ex-sócios do publicitário
Marcos Valério, tiveram pelo menos quatro votos, pela absolvição, por formação de quadrilha.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
13/09/2013 - Decano do STF irá desempatar votação quanto ao cabimento de infringentes
O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, deve decidir, na sessão
plenária da próxima quarta-feira (18), se são cabíveis embargos infringentes em ações penais
originárias de competência da Corte. O julgamento está empatado, com cinco votos pelo
cabimento deste tipo de recurso e cinco votos por sua inadmissibilidade.
LEIA MAIS

Fórum Técnico Mobilidade Urbana: Construindo Cidades Inteligentes
Reforma Política: dom Joaquim Mol entrega proposta ao presidente da Câmara
124 pessoas concentram mais de 12% do PIB do Brasil
Brasileiro sinaliza reformas na OMC e vê ‘momento crucial’ pós-crise
Policiais militares e civis desrespeitam lei de estacionamento em BH
Limpeza da Lagoa da Pampulha: revitalização ou maquiagem?

O envenenamento das abelhas (OUTRAS PALAVRAS)
Para entender as ameaças dos povos indígenas (OUTRAS PALAVRAS)
PEC 215: Uma ação deliberada contra a Constituição Federal. Uma entrevista especial com
Daniel Pierri (IHU)
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