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Direitos Humanos
5/11/2013 - Povos tradicionais reclamam de perseguição e querem aprovação de projeto
sobre políticas públicas
Por quase quatro horas, a Comissão de Direitos Humanos do Senado ouviu, nesta última terçafeira, as reivindicações de povos tradicionais. Centenas de representantes de quilombolas,
indígenas, ciganos e pantaneiros defenderem a aprovação urgente do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 7.447/10 que estabelece diretrizes e objetivos para as políticas públicas de
desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais. (SENADO)
LEIA MAIS
5/11/2013 - “Governo Dilma é omisso e negligente com os povos indígenas”, diz bispo
O bispo da Prelazia do Xingu, Dom Erwin Kräutler, é uma lenda das causas sociais da Amazônia.
Sua voz em defesa dos povos indígenas e de outros grupos minoritários se espalha em várias
esferas: nas aldeias, nas cidades, nas capitais, no parlamento e no Executivo. (IHU)
LEIA MAIS
4/11/2013 - Grupo de trabalho da ONU diz que povos indígenas têm direitos violados por
atividades econômicas
Os governos e as empresas precisam atuar mais intensamente para prevenir a violação dos
direitos de povos nativos afetados pelo extrativismo e pelas atividades dos setores
agroindustriais e de energia, disse o presidente do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre
a Questão dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, Pavel Sulyandziga. (IHU)
LEIA MAIS
Bolsa Família: 10 anos
5/11/2013 - 'Reduzir pobreza, agora, é melhorar os serviços'
Diversos estudos já apontaram que os índices de pobreza caíram nos últimos anos em
decorrência da transferência de renda por meio dos programas sociais do governo, do
aumento do salário e da geração de emprego. Esse trinômio, no entanto, começou a se
estabilizar em 2008 e agora dá sinais de esgotamento. Quem diz isso é o economista e
pesquisador Claudio Dedecca, do Instituto de Economia da Unicamp. (IHU)
LEIA MAIS

Reforma política
6/11/2013 - STF julga inconstitucional voto impresso nas eleições
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional o Artigo 5º da minirreforma eleitoral
de 2009, que criou voto impresso nas eleições. A norma estava suspensa provisoriamente
desde 2011 por uma decisão do plenário. Por unanimidade, os ministros entenderam que a
norma viola o segredo do voto do eleitor. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
5/11/2013 - Deputados concluem texto da reforma política com fim da reeleição para cargos
do Executivo
Deputados concluíram na manhã desta última terça feira o texto da proposta de emenda à
Constituição (PEC) da reforma política, mantendo em quatro anos o tempo de mandato para
cargos majoritários, como presidente, governador e prefeito, e o fim da reeleição para cargos
do Executivo. Para cargos do Legislativo a reeleição foi mantida com quatro anos de mandato.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Juventude
6/11/2013 - Política para o jovem é abordada em revisão do PPAG
As políticas estaduais para os jovens tiveram destaque durante audiência pública de revisão do
Plano Plurianual de Ações Governamentais (PPAG) 2012-2015, exercício 2014, realizada nesta
última quarta-feira pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A audiência abordou programas estruturadores, processos
e projetos da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção. Gestores estaduais apresentaram
ações e dados financeiros a serem executados no próximo ano. (ALMG)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
4/11/2013 - Brasil pedirá na COP-19 cálculo da responsabilidade de cada país sobre aumento
da temperatura
O Brasil irá pedir na 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19) – que começa na próxima segunda-feira, em
Varsóvia (Polônia) – a criação de uma metodologia para que cada país possa calcular sua
responsabilidade histórica sobre o aumento da temperatura global. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
3/11/2013 - Apenas 30% dos municípios devem concluir os planos de saneamento básico em
2013

Apenas 30% das 5.570 prefeituras brasileiras devem concluir em 2013 o Plano Municipal de
Saneamento Básico, previsto pela Lei 11.445/2007, que tornou obrigatória a elaboração dos
planos, segundo estimativa do Ministério das Cidades e da Associação Brasileira de Agências
de Regulação (Abar). Pelo cenário atual, 70% dos municípios ficarão impedidos de receber
recursos federais para aplicar no setor, já que o Decreto 7.217/2010 determinou que, a partir
de janeiro de 2014, o acesso a verbas da União ou a financiamentos de instituições financeiras
da administração pública federal destinados ao saneamento básico estará condicionado à
existência do plano. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
4/11/2013 - Problemas viários, transporte deficiente e ocupação do solo são temas de
audiências
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário aprovou em reunião
extraordinária, a realização de três audiências públicas. Duas delas irão debater problemas de
trânsito e insuficiência do transporte público, respectivamente nos bairros Grajaú e Barroca,
na região Oeste, e Granja de Freitas, na Leste, e a outra vai discutir o projeto de lei do
Executivo que altera o aproveitamento do solo em áreas de interesse social. (CÂMARA
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
4/11/2013 - Comissão especial vai debater uso de animais em laboratórios de BH
A Comissão Especial de Estudos relativos à política municipal de Proteção e Defesa dos Animais
aprovou a realização de audiência pública para discutir a utilização de animais nos laboratórios
que adotam a prática no município de Belo Horizonte. O encontro foi agendado para o
próximo dia 14. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
4/11/2013 - Regional Ressaca recebe a sexta audiência do planejamento participativo
A sexta etapa do Planejamento Participativo 2014/2017 de Contagem foi realizada na Regional
Ressaca no último domingo, na Praça do Divino. Como já acontece desde a primeira audiência
pública, que aconteceu na Regional Riacho no dia 21 de setembro, a população de Contagem
foi convidada a ajudar a traçar os rumos para a cidade nos próximos quatro anos. (CÂMARA
MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Betim

7/11/2013 - Audiência Pública debaterá Lei Orçamentária
A Câmara Municipal de Betim, por intermédio das Comissões Permanentes de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas e de Assistência Social, realizará Audiência Pública para
debater a Lei Orçamentária Anual de Betim para o Ano de 2014. (CÂMARA MUNICIPAL DE
BETIM)
LEIA MAIS
Santa Luzia
3/11/2013 - Em prol da juventude
O presidente do Movimento Juventude Santa Luzia, Mateus Silvestre, esteve na Câmara
Municipal para uma reunião com o presidente da Casa Legislativa, Pedro Damião, na qual
solicitou o apoio do parlamentar para que seja proposta a Lei de criação do Conselho
Municipal da Juventude. (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA)
LEIA MAIS
Emendas à Constituição Federal
5/11/2013 - PEC do Orçamento Impositivo é aprovada em primeiro turno
O Senado aprovou em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 22A/2000,
que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares ao Orçamento da União e cria
uma fonte de financiamento estável para a saúde pública. (SENADO)
LEIA MAIS
5/11/2013 - Henrique Alves quer analisar com calma regulamentação da PEC das Domésticas
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou, na última terça-feira,
que atenderá ao pedido da relatora da Proposta de Emenda à Constituição 72 (PEC das
Domésticas), Benedita da Silva (PT-RJ) de analisar melhor a matéria antes de enviá-la para
votação em plenário. Benedita defende que a regulamentação da PEC seja debatida
amplamente nas comissões da Câmara. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Educação
4/11/2013 - Educação aprova dança e teatro como disciplinas obrigatórias do ensino básico
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece como
disciplinas obrigatórias da educação básica as artes visuais, a dança, a música e o teatro. O
texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 9.394/96), que,
atualmente, entre os conteúdos relacionados à área artística, prevê a obrigatoriedade
somente do ensino da música. (CÂMARA NOTÍCIAS)
LEIA MAIS

Saúde
5/11/2013 - Projeto de lei regulamenta Conselho Estadual de Saúde
O Projeto de Lei (PL) 4.427/13, que dispõe sobre as atribuições, a composição e a organização
do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG), recebeu, nesta última terça-feira,
parecer pela legalidade durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
4/11/2013 - Ministério da Saúde lançará terceiro edital do Mais Médicos em dezembro
O Ministério da Saúde vai aproveitar a chegada de novos médicos ao mercado de trabalho em
dezembro para lançar o terceiro edital do Programa Mais Médicos. A informação foi
confirmada nesta última segunda-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que
participou do 1º Fórum Nova Favela Brasileira. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Metas para o desenvolvimento de Minas
5/11/2013 - Técnicos do Governo apresentam metas para o desenvolvimento
Ampliação do número de voos internacionais no Aeroporto de Confins; expansão da oferta de
gás natural pelo interior do Estado; implantação do tratamento de resíduos sólidos em mais 40
municípios mineiros. Essas são algumas das metas para 2014 apresentadas por técnicos da
Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta última terçafeira (5/11/13). (ALMG)
LEIA MAIS
Economia
7/11/2013 - Betim, Ribeirão das Neves e Pouso Alegre registram avanço econômico acima da
média nacional
Betim, Ribeirão das Neves e Pouso Alegre estão entre as 48 cidades de médio porte, com mais
de 200 mil habitantes, que se desenvolveram mais rapidamente que a média nacional entre
2004 e 2010. "Os municípios empregam mais profissionais e recebem mais imigrantes em
busca de oportunidades de trabalho", diz a Exame. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
5/11/2013 - Alckmin defende reforma ampla do ICMS
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reafirmou nesta última terça-feira, na Comissão
Especial sobre ICMS e Comércio Eletrônico da Câmara dos Deputados, que é favorável a ampla
reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), e não apenas a

mudança pontual, como sugere a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 197/12, que se
restringe à cobrança do imposto nas vendas pela internet. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
3/11/2013 - Dilma nega aval a fórmula para reajuste de combustíveis
A presidenta Dilma Rousseff negou, por meio de nota, ter apoiado a proposta de uma nova
fórmula para reajuste periódico dos preços dos combustíveis. Segundo comunicado divulgado
pela assessoria da Presidência da República, "são infundadas as informações publicadas na
imprensa de que a presidenta tenha emitido opinião a respeito de mecanismos de reajustes de
preços". (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
STF
5/11/2013 - STF confirma habeas corpus a envolvido na morte de Dorothy Stang
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, na última terça-feira, decisão
individual do ministro Marco Aurélio, que concedeu liberdade provisória ao fazendeiro
Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da missionária
Dorothy Stang em fevereiro de 2005, no Pará. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
6/11/2013 - STF acolhe ação contra lei de MG que previa acesso como forma de provimento
de cargo público
Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram na sessão plenária desta última quartafeira o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 917, ajuizada pela
Procuradoria Geral da República (PGR) contra a lei mineira que trata do “acesso” como uma
das formas de provimento de cargos públicos. (STF)
LEIA MAIS
4/11/2013 - STF deve julgar novos recursos do mensalão a partir de 13 de novembro
O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá começar a julgar os novos recursos da Ação Penal
470, o processo do mensalão, no dia 13 de novembro. O presidente do Supremo, Joaquim
Barbosa, informou, nesta última segunda-feira, aos gabinetes dos demais ministros que incluiu
na pauta de julgamento os segundos embargos de declaração, recursos usados para corrigir
contradições ou omissões no acórdão, o texto final do julgamento. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

Pesquisas eleitorais esquentam clima de pre-campanha para a presidência

A rua e o poder. Entrevista com Perry Anderson (IHU)
Mobilidade urbana: políticas incentivam uso do transporte individual. Entrevista especial com
Carlos Henrique Carvalho (IHU)
Para superar a Sociedade do Lixo e Desperdício (OUTRAS PALAVRAS)
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