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Greve dos Professores
10/10/2013 - Greve dos professores de MT chega aos 60 dias e estado volta a negociar
Após anunciar mais de uma vez que tinha esgotado as possibilidades de acordo, e a despeito
das declarações do governador Silval Barbosa de que não negocia com grevistas, o estado
recuou e deve se reunir com o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep-MT) para tentar colocar fim à paralisação, que chegou aos 60 dias. (G1)
LEIA MAIS
9/10/2013 - Comissão de Educação vai visitar acampamento de professores
A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) aprovou, nesta última quarta-feira, requerimento para a realização de visita ao
acampamento dos trabalhadores da educação montado nas proximidades do Palácio das
Mangabeiras, em Belo Horizonte. O requerimento foi apresentado pelo deputado Rogério
Correia (PT). (ALMG)
LEIA MAIS
9/10/2013 - Servidores da educação no Rio decidem manter greve até o Dia do Professor
Em mais uma assembleia do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, os servidores
decidiram, nesta última quarta-feira, manter a greve no setor, que já dura 61 dias. Os
educadores reivindicam um novo plano de carreiras na rede municipal. A paralisação está
garantida pelo menos até 15 de outubro, Dia do Professor, quando deve ser feita nova reunião
de professores e funcionários de escolas. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
8/10/2013 - Manifestação de apoio à educação deixou 13 feridos no Rio
Treze pessoas ficaram feridas, na noite desta última terça-feira, durante a manifestação em
apoio à educação, no centro da cidade. Entre os feridos, nove eram guardas municipais e um,
policial militar (PM). O PM foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar e
liberado, enquanto os guardas municipais registraram queixa em delegacias do centro.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
9/10/2013 - Professores mantêm ocupação do plenário da Câmara de Goiânia

Um grupo de professores municipais ocupa, desde a manhã Do dia 8, o plenário da Câmara de
Vereadores de Goiânia. Em greve desde o último dia 24, os manifestantes ocuparam o local
após os parlamentares rejeitarem uma emenda a um projeto de lei proposto pela prefeitura,
que cria e estabelece regras para a concessão do auxílio-locomoção, substituindo a atual
Gratificação de Difícil Acesso, que, segundo a prefeitura, foi questionada pelo Ministério
Público. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Educação
8/10/2013 - Conferência de Educação na capital traz propostas de todo o Estado
Belo Horizonte sedia até a última quinta-feira, no Minascentro, a II Conferência Estadual de
Educação de Minas Gerais – Conae MG 2013. Essa etapa foi precedida por etapas municipais e
intermunicipais micro e macro. O objetivo é receber emendas relativas ao Documento
Referência, visando um diagnóstico da realidade educacional brasileira, e subsidiar a
construção do Plano Nacional de Educação (PNE), que será o tema central da Conferência
Nacional de Educação em Brasília, em fevereiro do ano que vem. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
Felisburgo
10/10/2013 - Massacre de Felisburgo: mais uma tentativa de julgamento
Quatro acusados do Massacre de Felisburgo (MG) começaram a ser julgados, nesta última
quinta-feira, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. São eles o fazendeiro acusado de ser o
mandante do crime, Adriano Chafik, e mais três réus. Esta é a quarta tentativa de julgar os
acusados, já que manobras da defesa impediram as outras sessões - duas delas só neste ano.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
9/10/2013 - Comissão pede prisão para mandante da chacina de Felisburgo
Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG tornou-se uma espécie de vigília para cobrar a condenação dos acusados pelo
assassinato de cinco trabalhadores rurais no acampamento Terra Prometida (Vale do
Jequitinhonha) em 2004, episódio que ficou conhecido como “chacina de Felisburgo”. (ALMG)
LEIA MAIS
Eleições 2014
8/10/2013 - “Desta vez, a disputa não se dará mais entre a memória dos governos do PT e do
PSDB”, diz Tarso Genro
Em conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro (PT), afirmou que a aliança entre a ex-ministra Marina Silva e o governador

Eduardo Campos (PSB) “muda o caráter” da campanha eleitoral. Para Tarso, tendo Aécio
Neves (PSDB) como principal adversário da presidente Dilma na disputa de 2014, o foco seria a
comparação entre o governo petista e tucano. Agora, as forças se realinham. (IHU)
LEIA MAIS
5/10/2013 - Congresso registra mudança de partido de 46 deputados e dois senadores
Desde 24 de setembro até o fim da tarde deste último sábado, 46 deputados e dois senadores
migraram de legenda. Pela legislação eleitoral, dia 5 de outubro foi o último dia para que os
parlamentares que desejam disputar a eleição no próximo ano troquem de partido. (AGÊNCIA
BRASIL)
LEIA MAIS
5/10/2013 - Marina Silva decide se filiar ao PSB de Eduardo Campos
Depois de ser cortejada por oito partidos e ver sua proposta de formação da Rede
Sustentabilidade ser rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a ex-senadora Marina Silva
decidiu se filiar ao PSB de Eduardo Campos. (EXAME)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
10/10/2013 - Comissão de Direitos Humanos debate o extermínio de jovens negros
O extermínio de jovens negros foi o tema da audiência pública da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) desta última quinta-feira. Para o debate, foram
convidados Lula Rocha, coordenador do Fórum Nacional de Juventude Negra (Fonajune);
Débora Maria da Silva, coordenadora do Movimento Mães de Maio; e representantes das
Secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e da Juventude, entre outros.
(SENADO)
LEIA MAIS
9/10/2013 Aprovadas em comissão novas regras para demarcação de terras indígenas
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta última quarta-feira, novas
regras para a demarcação de terras indígenas. As mudanças integram o Projeto de Lei do
Senado (PLS) 417/2011 e ainda vão ser analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH). (SENADO)
LEIA MAIS
6/10/2013 - Erradicação do trabalho infantil será discutida em conferência no Brasil
A partir da próxima terça-feira, o Brasil vai sediar a 3ª Conferência Global sobre Trabalho
Infantil. Pela primeira vez um país fora da Europa receberá o evento, que reunirá, durante três
dias, em Brasília, especialistas, representantes de governos e da sociedade civil, além de

integrantes de organizações de trabalhadores e empregadores para discutir políticas públicas
de combate ao trabalho de crianças e adolescentes. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Justiça
9/10/2013 “A meta é organizar as eleições”, disse o ministro Marco Aurélio sobre a gestão
que fará no TSE
Ao conceder entrevista ao término da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
o elegeu para a Presidência do Tribunal o ministro Marco Aurélio atribuiu aos “desígnios
insondáveis” o mandato que irá cumprir pela terceira vez como presidente do TSE. Ele será o
primeiro ministro a ocupar por três vezes a Presidência do Tribunal e sucederá a presidente
atual, ministra Cármen Lúcia. (TSE)
LEIA MAIS
9/10/2013 - Barbosa mantém norma da OAB sobre quarentena para escritórios da advocacia
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, decidiu, nesta
última quarta-feira, manter em vigor norma da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
proíbe escritórios de advocacia que têm em seus quadros ex-ministros de atuar nos tribunais
de origem dos magistrados. O período de quarentena dos escritórios, de três anos, tinha sido
suspenso pela Justiça Federal. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Ação Penal 470
7/10/2013 - Julgamento de embargos infringentes do mensalão deve ocorrer antes das
eleições, diz Fux
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator dos embargos infringentes da Ação
Penal 470, o processo do mensalão, Luiz Fux, disse que “com otimismo” o julgamento dos
recursos do processo deverá ocorrer antes das eleições de 2014, provavelmente no primeiro
semestre do próximo ano. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
8/10/2013 - Brasil polui como país desenvolvido, diz pesquisador do IPCC
O desmatamento deixou de ser a principal causa de emissão de gases de efeito estufa no
Brasil, que passou a ter como principal fonte de emissão a queima de combustível fóssil,
poluindo "como um país desenvolvido”, segundo avaliação do pesquisador peruano José
Marengo, representante latino-americano no Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, da sigla em inglês). (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

6/10/2013 - Impacto das mudanças climáticas na saúde da população preocupa governo
brasileiro
As mudanças climáticas deverão provocar aumento do nível dos mares e da intensidade de
eventos extremos, como secas e tempestades em todo o mundo. A previsão foi confirmada
pelo último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), em 27 de
setembro. Diante de um cenário de incertezas em relação ao futuro do planeta, o governo
brasileiro se prepara para reduzir os efeitos colaterais do clima na saúde da população.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
6/10/2013 - O impacto devastador da pecuária sobre o clima
Não, nem todo ambientalista é vegetariano. Mas que reduzir o consumo de carne ajuda – e
muito – isso é inegável. Diante das graves constatações divulgadas pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês), uma das maneiras
mais à mão – ou da mão à boca – para contribuir com a redução de emissões é mexer nas
formas de produzir e consumir alimentos, especialmente os de origem animal. Focalizando
mais: sobretudo os de origem bovina. (OUTRAS PALAVRAS)
LEIA MAIS
Saúde
9/10/2013 - Países firmam acordo para ação regional em busca da cobertura universal de
saúde
Todos os países da América acordaram no 52º Conselho Diretor da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) iniciativas para reduzir as mortes por doenças não transmissíveis;
assegurar que homossexuais, bissexuais e transexuais tenham acesso igualitário aos sistemas
de saúde; aumentar o número de pessoas qualificadas nos serviços de atenção primária em
saúde e intensificar os avanços em direção à cobertura universal. O evento foi promovido pelo
escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os dias 30 de setembro e 4
de outubro, em Washington, Estados Unidos. (ONU)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
7/10/2013 - Em foco orçamento municipal e centro administrativo da PBH
O orçamento de Belo Horizonte para 2014 e o plano para a gestão do município nos próximos
quatro anos estiveram em discussão no plenário, na tarde desta última segunda. Vereadores
convidaram a população a participar dos debates sobre os projetos do Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG) 2014-2017 e da Lei de Orçamento Anual (LOA-2014), que serão
objeto de seis audiências publicas em outubro. A criação do novo centro administrativo da

prefeitura e o destino do mercado distrital de Santa Tereza também foram postos em debate.
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
8/10/2013 - Nova comissão permanente da Câmara apoiará participação popular na política
Visando a dar mais suporte à participação popular no desenvolvimento e implementação de
políticas públicas municipais, os vereadores de Contagem aprovaram nesta semana um projeto
de resolução que cria a Comissão Permanente de Legislação Participativa. A iniciativa se
enquadra no conjunto de medidas do Poder Público de Contagem para envolver o cidadão no
planejamento do município e nas decisões políticas, como vem ocorrendo com o Planejamento
Participativo. (CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Economia
9/10/2013 - Greenwald: EUA espionam para ampliar poder e obter vantagens econômicas
Em audiência pública da CPI da Espionagem na tarde desta última quarta-feira, o advogado e
jornalista norte-americano Glenn Greenwald afirmou que os principais objetivos da
espionagem dos Estados Unidos em outras nações é ampliar seu poder no mundo e obter
vantagens econômicas para seu governo e suas empresas. (SENADO)
LEIA MAIS

Puxadores de votos filiam-se a partidos políticos para eleições 2014

Movimento Todos Pela Educação, Organizações Globo, Cabral, Paes e Costin: ‘amansar’ os
professores com cassetetes para avançar contra a escola pública (CORREIO DA CIDADANIA)
‘A homologação e demarcação de terras estão, a cada dia, mais dramáticas para nós indígenas’
(CORREIO DA CIDADANIA)
Greve dos professores: "não é apenas por salário". Entrevista especial com Silvio Pedrosa (IHU)
As causas da grande mobilização indígena (OUTRAS PALAVRAS)
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