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Pré-sal
29/10/2013 - O Leilão do Pré-sal e o Sistema Internacional
''A impressão que fica é que o Brasil acabou por criar um problema onde não havia. Trouxe
para dentro do processo de exploração do campo de Libra empresas cujos históricos de
atuação internacional não lhes conferem prestígio e cujos respectivos estados nacionais de
origem dispõem de um arsenal militar e um poder desproporcional ao brasileiro", escreve
Maurício Metri, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Grupo
CNPq/UERJ "Poder Global e Geopolítica do Capitalismo", em artigo publicado no jornal Correio
da Cidadania. (IHU)
LEIA MAIS
28/10/2013 - Dilma diz que leilão do Campo de Libra é “passaporte para o futuro”
A presidenta Dilma Rousseff disse, na última segunda-feira, que o leilão da exploração do présal no Campo de Libra, na Bacia de Santos, é um "verdadeiro passaporte para o futuro", na
medida em que trará ao país mais investimentos, tecnologia, emprego e renda. Ao participar
do programa semanal Café com a Presidenta, ela lembrou que o governo vai exigir que
praticamente 60% dos equipamentos e serviços usados na produção sejam fabricados em
território nacional. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
28/10/2013 - Pré-Sal. "Dilma vai pagar por reviravolta", diz cientista político
Primeiro a presidente Dilma Rousseff defendeu que seria "um crime privatizar o pré-sal". Três
anos depois, abriu a exploração da área a empresas estrangeiras. Por quê? Na opinião de
André Singer, ela quis "mostrar bom comportamento em uma fase de profunda desconfiança
da burguesia". Porém, avalia o cientista político, sua biografia vai pagar pelo que ele chama de
"reviravolta", em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 26-10-2013. (IHU)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
31/10/2013 - CRA debate demarcação de terras indígenas
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) realizou na manhã desta última quinta
feira, audiência pública sobre a demarcação de reservas indígenas e os impactos sobre a
agricultura. Participaram do debate Jonatan Pereira Barbosa, vice-presidente da Associação
dos Criadores do Mato Grosso do Sul; Gustavo Passarele, advogado da Federação da

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul; Ricardo Bezerra Vitório, assessor jurídico do
Sindicato dos Produtores Rurais do Município de Palmeiras dos Índios (AL); e Marcos Costa,
procurador de Palmeiras dos Índios. (SENADO)
LEIA MAIS
30/10/2013 - Aprovada reunião sobre suposta violação de direitos humanos
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou,
nesta última quarta-feira, requerimento para a realização de uma audiência pública sobre
supostas violações de direitos humanos de pacientes da Casa de Saúde Padre Damião,
localizada no município de Ubá (Zona da Mata). (ALMG)
LEIA MAIS
Bolsa Família: 10 anos
30/10/2013 - Dilma diz que Bolsa Família é porta de saída da miséria
Durante o evento de comemoração aos dez anos do Bolsa Família, a presidenta Dilma Rousseff
disse que o programa é a porta de saída da miséria. "Nós sabemos que o Bolsa Família nunca
veio para ser o fim do caminho, mas uma ponte; nunca veio para ser uma escada, mas o
primeiro degrau; veio, como disse o presidente Lula, [para ser] a porta de saída da miséria e a
grande porta de entrada para um mundo com futuro e esperança", disse. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Manifestações
30/10/2013 - Violência provocada por mascarados é antidemocrática e deve ser coibida, diz
Dilma
A presidenta Dilma Rousseff disse, nesta última quarta-feira, que os atos de violência
praticados durante protestos em todo o país são antidemocráticos. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

29/10/2013 - Governo quer conhecer grupo Black Bloc para ter atuação mais eficaz contra
vandalismo, diz ministro
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse nesta última
terça feira que o governo está acelerando a busca de um diagnóstico mais preciso sobre o
movimento Black Bloc no Brasil para ter uma atuação mais eficaz contra ações de vandalismo
durante manifestações populares no país. Segundo ele, é preciso ir à raiz do problema para
resolvê-lo. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Reforma política

31/10/2013 - Grupo da reforma política se reúne novamente na terça para definir duração
de mandatos
O Grupo de Trabalho de Reforma Política da Câmara dos Deputados vai voltar a reunir-se na
próxima terça-feira para fechar o texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) que vai
instituir, entre outras coisas, o voto facultativo e a coincidência das eleições municipais e
estaduais. (AGÊNCIA CÂMARA)
LEIA MAIS
31/10/2013 - Dilma sanciona lei que inibe criação de partidos
A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta última quinta feira a Lei 12.875, que inibe a
criação de partidos políticos. A lei restringe o acesso de novas legendas a recursos financeiros
do fundo partidário e ao tempo de propaganda na TV e no rádio. A medida foi publicada no
Diário Oficial da União. (EBC)
LEIA MAIS
29/10/2013 - Lula cobra reforma política para restaurar vitalidade do Congresso
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou a realização de uma reforma política como
forma de restaurar a vitalidade do Congresso. “Isso significa requalificar os partidos, reduzir a
força do poder econômico nas eleições e ampliar as formas de participação da sociedade no
processo legislativo”, disse. “A reforma política enfrenta resistências, mas não vejo outra
maneira de se exercer a política de forma nobre”, emendou. (AGÊNCIA CÂMARA)
LEIA MAIS
Novo Código de Processo Civil
30/10/2013 - Integrantes de comissão defendem novo Código de Processo Civil
Os deputados Miro Teixeira (Pros-RJ) e Efraim Filho (DEM-PB), que participaram da comissão
especial que analisou o projeto de novo Código de Processo Civil (PL 8046/10, apensado ao PL
6025/05), defenderam o texto que, segundo eles, vai agilizar a Justiça. (AGÊNCIA CÂMARA)
LEIA MAIS
Emenda à Constituição: voto aberto
30/10/2013 - PEC do Voto Aberto é aprovada em comissão especial
A proposta de emenda à Constituição (PEC 196/12) que prevê o voto aberto nos casos de
perda de mandato dos parlamentares foi aprovada pela comissão especial que analisa a
matéria. (CÂMARA LEGISLATIVA)
LEIA MAIS
Meio Ambiente

31/10/2013 - Especialistas debatem no Rio temas para conferência sobre mudanças
climáticas
Os especialistas estão reunidos, desde a última segunda feira, na Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e participam da The Rio Climate Challenge: Rio Clima. O
primeiro evento foi no ano passado, em paralelo à Conferência da ONU sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), e visou a discutir as mudanças climáticas, que ficaram
de fora da pauta oficial. O primeiro Rio Clima terminou com cinco recomendações que foram
entregues à presidenta Dilma Rousseff e encaminhadas à COP-18. (IHU)
LEIA MAIS
28/10/2013 - Em meio à transposição, Rio São Francisco morre a cada dia
Apesar de ser objeto de um projeto de transposição no Nordeste do Brasil, o Rio São Francisco
é um dos cursos d'água mais degradados de Minas Gerais, num trecho bem grande de seu leito
no Estado onde nasce. O relatório de avaliação da qualidade das águas superficiais de 2012,
elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), mostra que o Velho Chico
apresentou nesse ano o pior resultado de densidade de cianobactérias. (ALMG)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
30/10/2013 - Comissão discute tecnologias para recuperação da Lagoa da Pampulha
A Comissão Especial de Estudos e acompanhamento das obras de desassoreamento e limpeza
da Lagoa da Pampulha recebeu representantes de três empresas que participam do processo
licitatório para recuperação da qualidade da água da represa. A audiência, realizada na última
quarta-feira, teve como objetivo a discussão das tecnologias propostas pelas licitantes para
execução dos serviços. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
29/10/2013 - Projeto aprovado na Câmara aumenta participação popular na Transcon
Os vereadores de Contagem aprovaram, na última semana, um projeto de lei complementar
(PLC) do Executivo que amplia a participação popular na gestão da Autarquia Municipal de
Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon). A matéria altera alguns artigos da Lei n°
4.043, de 01 de novembro de 2006 - que dispõe sobre a criação da Autarquia, sua organização,
finalidade -, principalmente em relação ao Conselho Municipal de Transporte. (CÂMARA
MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Educação

30/10/2013 - Renan quer votação do passe livre para estudantes até o fim do ano
O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), autor do projeto que prevê o passe livre para
estudantes no transporte público em âmbito nacional, disse esperar que o texto seja aprovado
até o fim do ano pelo Senado. (SENADO)
LEIA MAIS
29/10/2013 - Mensagem de reajuste para educação básica é recebida
Foi recebida em Reunião Ordinária de Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), na tarde desta última terça-feira, mensagem do governador, encaminhando o Projeto
de Lei (PL) 4.647/13, que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Básica. (ALMG)
LEIA MAIS
27/10/2013 - Secretaria de Educação desenvolve medidas de estímulo ao aprendizado nas
escolas mineiras
Entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro, um total de 1.096.709 alunos dos ensinos
fundamental e médio de todas as escolas estaduais e municipais de Minas Gerais serão
avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para que os alunos participem da
‘Semana da Avaliação’, as escolas estaduais desenvolveram ao longo dos últimos meses
diferentes ações de incentivo com enfoque nas provas do Programa de Avaliação da
Alfabetização (Proalfa) e do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica
(Proeb). (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
Reforma Administrativa em Minas
29/10/2013 - CCJ analisa projetos sobre a reforma administrativa
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) emitiu,
nesta última terça-feira, pareceres de dois Projetos de Lei (PL) que tratam da reforma
administrativa do Estado proposta pelo governador. (ALMG)
LEIA MAIS

Alimentos têm resíduo de agrotóxico acima do permitido no País, diz Anvisa
ARTIGO DE DOM WALMOR: Grupos de fé e política

Diminuição das desigualdades deve ser comemorada com cautela. Entrevista especial com
Diogo Coutinho (IHU)

SP e Rio: quem aposta na violência (OUTRAS PALAVRAS)
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