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Direitos Humanos
18/09/2013 - Índios cobram cumprimento de condicionantes de Belo Monte
O governo estabeleceu novo prazo em acordo com índios da etnia Parakanã para retirada de
invasores da Terra Indígena Apyterewa, no Pará. Segundo a presidente da Fundação Nacional
do Índio (Funai), Maria Augusta Assirati, a previsão é que o trabalho ocorra em abril de 2014.
Com relação ao acesso de índios Juruna ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Belo Monte,
ficou definida uma reunião para o início de outubro para resolver a questão. (AGÊNCIA
BRASIL)
LEIA MAIS
17/09/2013 - Caso Amarildo: dois meses e nenhuma explicação sobre o desaparecimento
Pouco mais de dois meses e nenhuma notícia. No último dia 14 de julho, o ajudante de
pedreiro Amarildo Souza Lima, 47 anos, foi visto sendo levado por policiais da Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP) da Favela da Rocinha, uma das maiores da capital fluminense. A
versão oficial é que eles confundiram Amarildo com um traficante de drogas. De lá pra cá, a
família do pedreiro, os amigos, a comunidade da Rocinha e entidades de direitos humanos
ainda esperam por uma explicação plausível da Polícia e do Governo do Rio de Janeiro.
(ADITAL)
LEIA MAIS
16/09/2013 - Brasil: 95% da população têm eletricidade, mas só 58% têm água na zona rural,
diz Banco Mundial
O Brasil superou a Argentina e, com 95% de alcance, tem a maior cobertura de energia elétrica
entre dez países avaliados pelo Banco Mundial na América Latina – o que também inclui
Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá e Peru. O crescimento
aconteceu principalmente depois da participação do setor privado na distribuição. No entanto,
a taxa de emprego do setor caiu em todos os países analisados. (ONU)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
19/09/2013 - Comunidade reivindica regularização de moradias no Bairro Vera Cruz
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor realizou, nesta última quinta-feira,
audiência pública, requerida pelo vereador Adriano Ventura (PT), para discutir a concessão de

uso para moradia da comunidade do Bairro Vera Cruz. Mais de 300 famílias, que residem no
bairro há mais de 50 anos e ocupam 74 lotes, de propriedade do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), e vêm sendo pressionadas a comprar os terrenos ou a se retirar do
local sem a devida indenização. Moradores, vereadores, Ministério Público, PUC-Minas e Urbel
cobram a aplicação da Medida Provisória nº 2220/01, que assegura aos ocupantes o direito de
concessão de Uso Especial para fins de moradia. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Betim
19/09/2013 - Projeto acaba com o voto secreto na Câmara Municipal de Betim
Começou a tramitar, nesta última terça-feira, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº
034/2013. A iniciativa, em síntese, acaba com as votações secretas para a eleição da Mesa
Diretora, cassação de mandatos e apreciação de vetos do Poder Executivo. Se aprovada a
Proposta de Emenda, essas votações passarão a ser nominais, ou seja, abertas. (CÂMARA
MUNICIPAL DE BETIM)
Contagem
19/09/2013 - Funcionários e vereadores recebem capacitação para o Planejamento
Participativo
Os funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Contagem que foram convocados para
os trabalhos do Planejamento Participativo 2014-2017 passaram por um curso de capacitação
nesta última quarta e quinta-feira no plenário da Casa. As palestras foram ministradas pelo
Instituto Cultiva Cidadania e Participação Social. (CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Economia
16/09/2013 - Dilma diz que Bolsa Família mudou a cara do Brasil
A presidenta Dilma Rousseff fez, ao participar do programa semanal Café com a Presidenta,
um balanço dos dez anos do Bolsa Família. Ela disse que nesse período o programa "mudou a
cara do Brasil", ao retirar milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza, e que hoje 13,8
milhões de famílias recebem o benefício. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
ALMG
17/09/2013 - Executivo quer criar cargos na saúde e na defesa social
Duas mensagens encaminhando emendas que criam cargos nas áreas de saúde e defesa social
do Estado foram recebidas pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na
Reunião Ordinária desta última terça-feira . Formalmente, as emendas incidirão sobre o
Projeto de Lei (PL) 3.874/13, de autoria do governador, que trata da designação e da avaliação

de desempenho específica e do prêmio de produtividade de Vigilância em Saúde no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde (SES). (AMLG)
LEIA MAIS
STF
16/09/2013 - STF adia julgamento de acusado de ser mandante da Chacina de Unaí
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta última segunda
feira, adiar o julgamento do fazendeiro Norberto Mânica, acusado de ser um dos mandantes
do assassinato de três auditores fiscais e de um motorista do Ministério do Trabalho. O crime
ocorreu em 28 de janeiro de 2004, na cidade de Unaí (MG), e ficou conhecido como Chacina de
Unaí. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
18/09/2013 - STF dobra prazo para réus apresentarem embargos infringentes
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram dobrar de 15 para 30 dias o prazo
para os réus da Ação Penal 470, o processo do mensalão, ingressarem com os embargos
infringentes, após a publicação do acórdão desta fase (texto final). No entanto, negaram
recurso do réu Pedro Correa (PP-PE), ex-deputado federal, para que os embargos infringentes
fossem aplicados também aos réus que obtiveram menos de quatros votos pela absolvição.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Senado
19/09/2013 - Projeto que destina mais recursos para saúde tem mais assinaturas do que
Ficha Limpa, compara secretário do Conass
O projeto de lei de iniciativa popular que destina à saúde pública 10% da receita bruta da
União tem 900 mil assinaturas a mais do que o da Ficha Limpa (que resultou na Lei
Complementar 135/2010). A afirmação foi feita pelo secretário executivo do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, durante a sessão temática sobre
financiamento à saúde, realizada nesta última quinta-feira, no Senado Federal. (SENADO)
LEIA MAIS
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