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Direitos Humanos
21/11/2013 - Filipinas. “Só resta rezar e chorar”
O fundador e presidente dos Mensageiros da Paz, o padre Ángel García, aterrissou nas Filipinas
para avaliar as consequências do tufão ‘Yolanda’, para entregar kits de primeiros socorros nas
zonas mais afetadas e preparar um plano de reconstrução de colégios. (IHU)
LEIA MAIS
21/11/2013 - ACNUR e UNICEF assinam acordo para proteger crianças refugiadas e apátridas
no Brasil
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil assinaram nesta última terça-feira um Memorando
de Entendimento para fortalecer no país a proteção de crianças refugiadas e aquelas em
situação de apatridia. (ONU)
LEIA MAIS
20/11/2013 - Comissão quer debater escravidão de haitianos
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) quer
debater a operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal que
resgatou 100 haitianos e 60 nordestinos vítimas do tráfico de pessoas que estavam
trabalhando em condições degradantes em empreendimento da construtora Diedro, que
realiza serviços para a empresa Anglo American, em Conceição do Mato Dentro (Região
Central do Estado). (ALMG)
LEIA MAIS
18/11/2013 - CDH discute objetivos do Fórum Mundial de Direitos Humanos e a participação
popular
Brasília vai sediar, entre os dias 10 e 13 de dezembro, o Fórum Mundial de Direitos Humanos.
A proposta do encontro é discutir, entre outros temas, a redução das desigualdades sociais, as
violações aos direitos de cada um e o respeito às diferenças. (SENADO)
LEIA MAIS
Ação Penal 470
21/11/2013 - Mesa Diretora deve decidir sobre processo de cassação de Genoíno na próxima
semana

Um pedido de vista conjunto do 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Andre Vargas
(PT-PR), e do 4º Secretário, Biffi (PT-MS), adiou para a próxima semana a decisão da Mesa
Diretora da Casa sobre a abertura ou não de processo contra o deputado licenciado José
Genoíno (PT-SP), preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, por
condenação na ação penal do mensalão (Ação Pena 470). (CÂMARA DE NOTÍCIAS)
LEIA MAIS
20/11/2013 - Juiz marca para dezembro apresentação de condenados a penas alternativas
no mensalão
O juiz Nelson Ferreira Júnior, da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do
Distrito Federal (Vepema), determinou, na última quarta-feira, que os três condenados a penas
alternativas na Ação Penal 470, o processo do mensalão, apresentem-se à vara, no dia 13 de
dezembro, para começar a cumprir as penas. A execução das condenações foi determinada
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
19/11/2013 - STF age como oposição porque partidos não conseguem cumprir papel
O STF tornou-se um bunker incrustado no coração da democracia, que mais colabora para
manter as deficiências do sistema político do que para saná-las. O artigo é de Maria Inês Nassif
e foi publicada por Carta Maior, 14-11-2013. (IHU)
LEIA MAIS
18/11/2013 - Interpol inclui nome de Pizzolato na lista de procurados da Justiça
A Interpol (Polícia Internacional) incluiu o nome do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil
Henrique Pizzolato na lista de procurados em mais de 190 países. Pizzolato foi condenado a 12
anos e sete meses de prisão na Ação Penal 470, o processo do mensalão. No entanto, ele
viajou para a Itália e, por ter a cidadania italiana, não pode ser extraditado para o Brasil . Ele é
considerado foragido pela Polícia Federal. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
18/11/2013 - PT diz que STF foi influenciado pela "mídia monopolizada" no processo do
mensalão
O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) classificou, nesta última segunda feira,
a prisão de ex-dirigentes como “arbitrária” e fruto de “casuísmo jurídico” do Supremo Tribunal
Federal (STF), em decorrência do julgamento da Ação Penal 470, o processo do mensalão. Em
nota oficial, o partido declara que a decisão “constitui grave violação ao instituto do direito de
defesa, princípio fundamental no Estado Democrático de Direito”. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Projeto Nova BH

19/11/2013 - Prefeito apresenta projeto Nova BH a deputados estaduais
O projeto Nova BH, que promete revolucionar o visual de algumas regiões de Belo Horizonte
nos próximos anos, foi apresentado nesta última terça-feira aos deputados estaduais, entre
eles o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Dinis Pinheiro (PP). Coube
ao prefeito Márcio Lacerda, com a ajuda de técnicos do Executivo municipal, responder aos
questionamentos dos deputados, em reunião no Salão Oficial. (ALMG)
LEIA MAIS
Congresso
21/11/2013 - Congresso aprova LDO para 2014 com regras de Orçamento impositivo
O Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014
(PLN 2/13), que contém as regras para orientar o próximo Orçamento. A proposta vai agora
para sanção presidencial. De acordo com o texto aprovado, o governo deverá buscar um
superávit primário (economia para pagamento de juros da dívida) de R$ 116 bilhões. Mais da
metade do total (R$ 67 bilhões) poderá ser abatido para investimentos em obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e desonerações tributárias feitas pelo Executivo ao longo
do ano. (AGÊNCIA SENADO)
LEIA MAIS
21/11/2013 - Congresso anula sessão que afastou João Goulart e sacramentou o Golpe de
1964
O Congresso Nacional aprovou o Projeto de Resolução 4/2013, o qual anula a sessão do
Congresso que, pela madrugada, legitimou o Golpe de 1964. Naquela sessão, o senador Auro
de Moura Andrade declarou vaga a Presidência da República, quando o então presidente, João
Goulart (1919-1976), estava no país e ainda estudava como resistir ao Golpe de Estado.
(AGÊNCIA SENADO)
LEIA MAIS
Minirreforma eleitoral
20/11/2013 - Minirreforma eleitoral é aprovada no Senado e seguirá para sanção
O Senado aprovou nesta última quarta-feira a minirreforma eleitoral, que tem por objetivo
diminuir os custos das campanhas e garantir mais condições de igualdade na disputa entre os
candidatos. O texto seguirá para sanção presidencial. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
21/11/2013 - Comissão quer ampliar diálogo para prevenir vandalismo e agressões

Em audiência pública realizada nesta última quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor deu início a um diálogo com autoridades e torcidas organizadas sobre a
prevenção da violência nos estádios da capital. Entre as iniciativas propostas no âmbito do
Legislativo está o projeto de lei que regulamenta a entrada de bandeiras em dias de jogos.
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
20/11/2013 - Educação inclusiva e ensino especial foram tema de audiência
As políticas de educação para pessoas com deficiência, na capital, estiveram em pauta em
audiência pública realizada na Câmara Municipal, nesta última quarta-feira. Estudantes e pais
de alunos defenderam o fortalecimento do ensino especial e a adoção de medidas voltadas
para o atendimento das necessidades especiais desse público. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE)
LEIA MAIS
18/11/2013 - Vereadores querem aprimoramento do programa Bolsa Moradia
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário discutiu o programa
Bolsa Moradia da Prefeitura de Belo Horizonte, que concede um auxílio aluguel no valor de R$
500,00 para cerca de 2400 famílias. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
21/11/2013 - Câmara de Contagem aprova empréstimo para o Município quitar dívidas com
a União
Os vereadores de Contagem aprovaram, em segundo turno e redação final, nesta semana, um
projeto de lei (PL) do Executivo que autoriza o Município a contrair um empréstimo de até R$
228 milhões, para o pagamento de dívidas com a União. (CÂMARA MUNICIPAL DE
CONTAGEM)
LEIA MAIS
Betim
18/11/2013 - Câmara Municipal acaba com voto secreto
O voto secreto está próximo de acabar na Câmara Municipal de Betim. Na reunião ordinária
desta última terça-feira, foi aprovada, por unanimidade, em primeiro turno, a Proposta de
Emenda nº 034/2013 à Lei Orgânica do Município de Betim. A Emenda determina o fim da
votação secreta para a cassação de mandatos, eleição da Mesa Diretora e apreciação de vetos
do Poder Executivo. (CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM)
LEIA MAIS
Economia

21/11/2013 - Municípios do Norte de Minas vão receber recursos para combater a seca
O secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri conseguiu a
liberação de recursos junto ao governo federal para amenizar o problema da seca no Norte de
Minas, diz o Hoje Em Dia. O secretário precisou comprovar a realidade das cidades para liberar
o montante R$ 500 milhões. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
20/11/2013 - Dilma diz que saúde econômica do país está "bastante robusta"
A saúde fiscal do Brasil está “bastante robusta”, disse, nesta última quarta-feira, a presidenta
Dilma Rousseff em entrevista a rádios de Campinas (SP). Ela defendeu as desonerações fiscais
para alguns setores da economia que, a seu ver, melhora a vida das pessoas e estimula a
produtividade e a competitividade. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Proposta de Emenda à Constituição Estadual
19/11/2013 - Comissão vai analisar previdência complementar do servidor
A Comissão Especial criada para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 62/13
teve sua composição designada nesta última terça, durante a Reunião Ordinária do Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
Proposta de Emenda à Constituição Federal
18/11/2013 - Ana Rita quer prioridade para votação da PEC do trabalho escravo
Estão em análise no Senado a Proposta de Emenda à Constituição 57/1999, que prevê a
expropriação de propriedades rurais, e urbanas onde houver exploração do trabalho escravo e
o projeto de lei (PLS) 432/2013, que regulamenta essa PEC. (SENADO)
LEIA MAIS
Educação
20/11/2013 - Reajuste da educação tramita em regime de urgência
O Projeto de Lei (PL) 4.647/13, do governador do Estado, que reajusta o subsídio das carreiras
do Grupo de Atividades de Educação Básica, irá tramitar em regime de urgência na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O regime de urgência é uma tramitação especial, que
reduz os prazos de apreciação da matéria nas comissões e no Plenário, tornando sua análise
mais ágil. (ALMG)
LEIA MAIS
20/11/2013 - Governo incentivará estudantes a cursarem o francês e o espanhol

O Ministério da Educação (MEC) criará programas para incentivar estudantes a dominar um
segundo idioma, com o objetivo de se candidatarem a uma bolsa pelo Programa Ciência sem
Fronteiras. A ideia é que, além do Programa Inglês sem Fronteiras, já em vigor, os estudantes
tenham a possibilidade de aprender o francês e o espanhol. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
19/11/2013 - Presidentes aprovam seis metas nacionais para garantir mais eficiência ao
Judiciário em 2014
Os presidentes dos 90 tribunais brasileiros aprovaram, nesta última terça-feira, no
encerramento do VII Encontro Nacional do Judiciário, seis metas nacionais a serem
perseguidas pela Justiça no próximo ano para garantir uma prestação judicial mais célere e
eficiente ao cidadão brasileiro. Entre elas, estão medidas que buscam aumentar a
produtividade, reduzir o congestionamento processual, garantir estrutura mínima de trabalho,
sobretudo nas varas do primeiro grau, e combater a corrupção. (CNJ)
LEIA MAIS
18/11/2013 - Joaquim Barbosa defende manutenção da meta de combate à corrupção
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Joaquim Barbosa, defendeu a manutenção para 2014 da meta que prioriza o
julgamento de processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração
pública. (CNJ)
LEIA MAIS
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