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Greve dos Professores
16/10/2013 - Justiça do Rio cassa liminar que suspendia sessões que aprovaram plano de
cargos dos professores
A presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargadora Leila Mariano, cassou nesta última
quarta feira, a liminar que suspendia os efeitos das sessões da Câmara Municipal do Rio que
aprovaram no dia 1º de outubro, a lei que criou o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações
(PCCR) do magistério municipal. Com a decisão, o plano aprovado pelos vereadores em três
sessões, no mesmo dia, e homologado pelo prefeito Eduardo Paes na mesma noite, volta a
valer. A suspensão de execução da sentença foi requerida pelo município do Rio de Janeiro.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
15/10/2013 - STF suspende corte de ponto de professores grevistas do Rio de Janeiro
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, na última terça-feira, a
decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou o corte de
ponto dos professores que adeririam à greve da categoria. A decisão fica suspensa até a
audiência de conciliação que será feita pelo ministro, no dia 22 de outubro. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Felisburgo
11/10/2013 - Júri condena dois acusados da Chacina de Felisburgo
O fazendeiro Adriano Chafik e Washington Agostinho da Silva foram condenados a 115 anos de
prisão e a 97 anos e seis meses de prisão, respectivamente, pelos crimes de homicídio
qualificado, lesão corporal, incêndio e formação de quadrilha. Eles respondem pela morte de
cinco trabalhadores rurais e por lesões corporais de mais sete integrantes do acampamento
Terra Prometida, na Fazenda Nova Alegria, em novembro de 2004, na cidade mineira de
Felisburgo. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Eleições 2014
17/10/2013 - Criticada, Dilma lança plano sustentável
Sob a mira da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (PSB-AC), que a acusa de não dar
atenção à questão da sustentabilidade, a presidente Dilma Rousseff começa a esboçar uma
estratégia de reação. Cercada por representantes de movimentos sociais, ela lançou, nesta

última quinta-feira, 17, em Brasília, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica,
que se destina a estimular a agricultura sustentável entre pequenos agricultores, assentados,
quilombolas e indígenas. Outras iniciativas nessa área também estão sendo costuradas pelo
governo. (IHU)
LEIA MAIS
14/10/2013 - Após aliança com o PSB, Rede ameniza tom ambientalista
Poucos dias depois de a ex-senadora Marina Silva se filiar ao PSB do governador de
Pernambuco, Eduardo Campos, a Rede, partido idealizado pela ex-verde e que teve o registro
recusado pelo TSE, se mostra disposta a flexibilizar o discurso sobre polêmicas relacionadas à
área ambiental para se ajustar às posições dos novos aliados. (IHU)
LEIA MAIS
14/10/2013 - “Críticas de Marina Silva a ruralista não se estendem ao agronegócio”, diz Rede
A Rede divulgou nota neste último sábado para tentar desfazer o mal-estar criado com
ruralistas após críticas de Marina Silva ao deputado federal Ronaldo Caiado (DEM-GO). O texto
diz que essas opiniões “não se estendem ao agronegócio“. A legenda “reafirma seu
compromisso com esse setor essencial da economia“.(IHU)
LEIA MAIS
Justiça
15/10/2013 - Justiça nega relaxamento de prisão a quatro PMs investigados no caso
Amarildo
A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta última terça-feira,
a concessão de habeas corpus a quatro dos dez militares lotados na Unidade de Polícia
Pacificadora (UPP) da Rocinha que estão com a prisão preventiva decretada pela Justiça.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
15/10/2013 - Poder Judiciário pede suplementação orçamentária
Uma solicitação de crédito suplementar ao Orçamento em favor dos Tribunais de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) e de Justiça Militar (TJM) e do Fundo Especial do Poder Judiciário do
Estado foi feita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
Congresso
16/10/2013 - Plenário aprova minirreforma eleitoral; falta concluir destaques

O Plenário aprovou, nesta última quarta-feira, o projeto de lei da minirreforma eleitoral (PL
6397/13, do Senado), que altera normas para a propaganda eleitoral na TV e na internet e
simplifica a prestação de contas dos partidos. (CONGRESSO)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
17/10/2013 - Os riscos de asfaltar 400 km na Amazônia
"Entre todas as estradas na Amazônia, a BR-319 é a que tem potencial de produzir maior
impacto." A frase de Britaldo Soares, especialista em modelagem ambiental de mudanças no
uso da terra, dá conta do tamanho do estrago que a rodovia que une Manaus (AM) a Porto
Velho (RO) pode causar quando estiver toda pavimentada. A estrada, explica ele, corta a
Amazônia em dois grandes blocos de floresta, cruzando uma área quase virgem. (IHU)
LEIA MAIS
Saúde
16/10/2013 - Senado aprova MP do Programa Mais Médicos com críticas da oposição
O Senado aprovou, nesta última quarta-feira, a medida provisória (MP 621/13) que criou o
Programa Mais Médicos, e que permite a contratação de médicos estrangeiros e brasileiros
formados no exterior para atuar em áreas pobres e remotas. (CONGRESSO)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
17/10/2013 - Modernidade, educação e cultura são discutidos em audiência pública
A terceira audiência pública do PPAG 2014-2017 aconteceu na última terça-feira e tratou dos
temas educação, cultura e modernidade. Após os responsáveis pelas três áreas no Executivo
apresentarem as metas para os próximos quatro anos, vereadores e cidadãos questionaram os
planos da Prefeitura e prometeram propor emendas ao PPAG. O prazo para o
encaminhamento das sugestões de emendas à Câmara Municipal termina no dia 23 de
outubro. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
17/10/2013 - Câmara vai discutir propostas orçamentárias para mobilidade urbana
A quarta audiência pública da série de encontros que discutirão o projeto do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) 2014-2017 vai tratar dos temas da mobilidade urbana e da
integração metropolitana A participação nos debates é aberta a qualquer cidadão, que pode
interferir, por meio da sugestão de emendas, na consolidação de propostas para o
planejamento da gestão municipal nos próximos quatro anos. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE)

LEIA MAIS
Caeté
16/10/2013 – Novos projetos de lei são apresentados na Câmara de Caeté
PROJETOS DE LEI: três projetos de lei foram apresentados à Câmara. O projeto 094/2013 que
modifica a lei 2597/2009, que dispõe sobre a contribuição para o custeio de iluminação
pública, de autoria do executivo, o de nº 095/2013 que institui a taxa de coleta e tratamento
de resíduos sólidos, também de iniciativa do executivo e o projeto de lei 096/2013, de autoria
do vereador Dalton Pessoa que autoriza o Poder Legislativo a implantar plano de saúde para os
servidores da Câmara Municipal. (CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ)
LEIA MAIS
16/10/2013 - Transporte intermunicipal
O empenho da Câmara Municipal e da Prefeitura e a busca constante da população de Caeté
por melhorias no transporte intermunicipal estão começando a gerar resultados. A empresa
Saritur, responsável pelo transporte de passageiros à Belo Horizonte, começou a realizar
alterações no seu quadro de horários. (CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ)
LEIA MAIS
Economia
14\10\2013 - Assembleias nesta 2ª encerram greve dos bancários em mais cidades
Bancários voltaram a trabalhar nesta segunda na maior parte
Na sexta, maioria aprovou proposta que prevê reajuste salarial de 8%.( Portal G1)

do

país.

LEIA MAIS
Educação
14/10/2013 - Proposta muda currículo do ensino médio e regras da educação técnica
Proposta em tramitação na Câmara determina que os três anos do ensino médio sejam
divididos em duas partes: dois anos de currículo comum e um ano em que o aluno poderá
escolher entre as áreas humanística, tecnológica e biomédica. A medida está prevista no
Projeto de Lei 5115/13 e altera a Lei de Diretrizes e Base da Educação (9.394/96). (CÂMARA)
LEIA MAIS
17/10/2013 - TRE lança projeto “Eleitor do Futuro” no Instituto de Educação
Na próxima segunda-feira, começa em todo o Estado o projeto Eleitor do Futuro, uma parceria
entre o TRE, o Ministério Público Eleitoral e a Secretaria de Estado da Educação. A abertura do
projeto, que marca o início da Semana do Jovem Eleitor em Minas Gerais, será feita em Belo
Horizonte, às 9h, no Instituto de Educação (Rua Pernambuco, 47, Bairro Funcionários), com

palestra da juíza eleitoral Maria Dolores Cordovil para cerca de 700 alunos do ensino médio e
curso normal da instituição. (TRE)
LEIA MAIS
16/10/2013 - Tempo para estudo e planejamento pode ser estendido a todos os profissionais
da educação
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou, nesta última quarta-feira, projeto
que estende a todos os profissionais da educação básica pública o direito já assegurado aos
professores de contar com um período da jornada reservado a estudos, planejamento,
avaliação e participação na comunidade. Pela proposta (PLS 560/2009), de autoria do senador
Osvaldo Sobrinho (PTB-MT), esse tempo não poderá ser inferior a um terço da jornada de
trabalho. (SENADO)
LEIA MAIS
15/10/2013 - Álvaro Dias ressalta importância do Plano Nacional de Educação
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) chamou a atenção, nesta última terça-feira, para a
importância do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Câmara dos Deputados e
atualmente em discussão no Senado. Relator da proposta na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE), Álvaro condenou a "inversão histórica de prioridade" que torna precária a
educação no país, e frisou que, sem administração eficiente dos recursos, as propostas de
financiamento do setor resultarão em desperdício de recursos públicos. (SENADO)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
14/10/2013 - Mutirão carcerário reforça cobrança de soluções para falhas no sistema
prisional
A política dos Mutirões Carcerários do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a dar mais
prioridade à solução, e não apenas à identificação de deficiências verificadas em presídios e
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. (CNJ)
LEIA MAIS
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