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Direitos Humanos
11/12/2013 - 'Mais Mulher na Política' cobra reforma voltada à participação feminina
A Procuradoria da Mulher do Senado lançou, nesta última quarta-feira, o livreto Mais Mulher
na Política, editado em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. A
publicação mostra a baixa presença feminina na política, apontada por estudo da Consultoria
Legislativa baseado em dados da União Interparlamentar da Organização das Nações Unidas.
(SENADO)
LEIA MAIS
11/12/2013 - CCJ aprova incorporação do Bolsa Família à Lei Orgânica da Assistência Social
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta última quarta-feira,
projeto do senador Aécio Neves (PSDB-MG) que incorpora o programa Bolsa Família à Lei
Orgânica de Assistência Social (Loas) – Lei 8.742, de 1993. De acordo com o parlamentar
tucano, a ideia do PLS 448/13 é transformar o programa em “política de Estado”, tornando-o
menos vulnerável “à vontade de governantes e a manipulações políticas e eleitorais”.
(SENADO)
LEIA MAIS
10/12/2013 - Xingu: território indígena de incertezas
Em meio a conflitos fundiários, projetos de assentamento e usinas hidrelétricas, o território
indígena Xingu passa por graves mudanças acerca do futuro de suas terras. Dentre os povos
que compõem o território, há o Assurini, em Altamira, no Estado do Pará, composto por 30 mil
famílias. Desses 30 mil, 20 mil são famílias assentadas pela reforma agrária em projetos de
assentamento, entre eles o Sol Nascente, Morro dos Araras e Itapuama. (ADITAL)
LEIA MAIS
Congresso
12/12/2013 - Comissão aprova relatórios setoriais do Orçamento para 2014
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta última quinta-feira, os dez relatórios
setoriais da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2014 (PLN 9/13). Os pareceres
destinaram R$ 5,8 bilhões para as emendas das bancadas estaduais e R$ 8,7 bilhões para as
emendas individuais de deputados e senadores. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS

12/12/2013 - Câmara dos Deputados promove simpósio nacional sobre maioridade penal
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promoveu o
primeiro simpósio nacional sobre maioridade penal, com o tema Impactos Sociais e
Financeiros da Redução da Maioridade Penal. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
11/12/2013 - Comissão aprova ensino integral para alunos da educação básica
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta última quarta-feira,
proposta que institui ensino em período integral de, no mínimo, sete horas por dia para a
educação básica (ensinos infantil, fundamental e médio). (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
10/12/2013 - PT e PMDB vão comandar comissão sobre demarcação de terras indígenas
O líder da Minoria, deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), informou que o PT deverá ficar com a
presidência da comissão especial da proposta de emenda à Constituição (PEC 215/00) que
submete as demarcações de terras indígenas à aprovação do Congresso, enquanto o PMDB vai
relatar a proposta. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
10/12/2013 - Reforma do Código Penal será votada por comissão especial na próxima terça
A comissão especial que cuida da elaboração de um novo Código Penal iniciou reunião para
análise da minuta da proposta, elaborada relator, senador Pedro Taques (PDT-MT). (SENADO)
LEIA MAIS
9/12/2013 - Comissão aprova redução da dívida de estado que combater trabalho infantil
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou projeto (PLP 299/13) que
permite aos estados abater, das suas dívidas com a União, os recursos que investirem na
erradicação do trabalho infantil. A proposta permite a dedução de até 3% das parcelas mensais
das dívidas. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
Emenda à Constituição Estadual
12/12/2013 - PEC da reforma da previdência segue para Plenário
Está pronta para análise do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 2º
turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 62/13, do governador, que permite a
criação de fundação para administrar o regime de previdência complementar para os futuros
servidores do Estado. (ALMG)
LEIA MAIS

Emenda à Constituição Federal
11/12/2013 - Governo é contra a PEC 215, diz Maria do Rosário no Fórum Mundial de
Direitos Humanos
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário,
disse, nesta última quarta-feira, diante de representantes de povos indígenas de todo o país
que o governo é contra a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/00, que transfere para
o Congresso a prerrogativa de demarcar terras indígenas. "Não queremos a PEC", disse e
ressaltou que a proposta fere os direitos indígenas, "que são parte do Brasil e não podem
perder seus direitos". (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
12/12/2013 - Projeto estabelece diretriz de política de segurança pública
O Projeto de Lei (PL) 865/11, que institui as diretrizes para elaboração da Política Estadual de
Segurança Pública, recebeu parecer favorável de 1º turno da Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta última quinta-feira. (ALMG)
LEIA MAIS
12/12/2013 - Aprovada em 1º turno criação do Fundo do Idoso
O Projeto de Lei (PL) 4.189/13, do governador, que cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,
foi aprovado em 1º turno, pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na
Reunião Extraordinária desta última quinta-feira. (ALMG)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
11/12/2013 - Comissão aprecia doze projetos de lei
A Comissão de Administração Pública aprovou, nesta última quarta-feira, a realização de uma
audiência pública e apreciou doze projetos de lei de iniciativa de vereadores. Todos os projetos
tramitam em 1º turno e tratam de temas como criação de um Hospital Público Veterinário, de
uma Secretaria Municipal de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-juvenil e de
um Sistema Municipal de Acolhimento e Proteção ao Idoso . (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE)
LEIA MAIS
10/12/2013 - Vereadores aprovam contratação de empréstimo de R$ 100 milhões
A Câmara aprovou em plenário, nesta última terça-feira, em 1º turno, cinco projetos de lei do
Executivo. Eles tratam de contratação de empréstimo, isenções de impostos, regime disciplinar

do servidor público, revalidação de alvará de construção e alienação de bem público.
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Betim
11/12/2013 - Agentes Comunitários têm situação definida
O Projeto de Lei nº 369/2013, de autoria do vereador Dr. Vinícius Resende (Solidariedade),
aprovada por unanimidade nesta última terça-feira, tornou efetivos todos os Agentes
Comunitários de Saúde (ACS’s) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE’s) que atuam em
Betim. Cerca de 1.000 profissionais, que passaram por um processo seletivo, foram
contemplados com o expediente. (CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM)
LEIA MAIS
Economia
12/12/2013 - Na economia, o Brasil foi o pior no G20 no terceiro trimestre
O Brasil teve o pior desempenho econômico no terceiro trimestre este ano, entre os países
membros do G20 (principais economias do mundo). A informação consta do relatório da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta última
quinta feira. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
8/12/2013 - Brasileiros se dividem sobre impostos e papel do governo
Nada divide tanto os brasileiros como a concepção do papel que o Estado deve ter em suas
vidas. É o que mostra a mais completa pesquisa do Datafolha sobre as inclinações ideológicas
do país. (FOLHA DE SÃO PAULO)
LEIA MAIS
Educação
9/12/2013 - Inscrições para o Programa Inglês sem Fronteiras começaram nesta segunda
feira
A partir das 12h desta última segunda feira, estudantes do ensino superior podem se inscrever
no Programa Inglês sem Fronteiras, do Ministério da Educação. Serão oferecidas 14.760 vagas
em cursos presenciais gratuitos de inglês. As inscrições vão até 16 de dezembro. As aulas terão
início em 13 de janeiro de 2014. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

9/12/2013 - Minas domina ranking de municípios brasileiros com melhor desempenho na
Obmep
Não é preciso garimpar muito para encontrar alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Obmep) em Minas Gerais. Na 9ª edição da Obmep, Minas
conquistou o topo do ranking de medalhas pela sétima vez consecutiva. Os resultados são tão
bons que o Estado ganhou destaque também em outro ranking divulgado pelo Instituto
Nacional de Matemática Pura Aplicada (Impa): o de municípios com melhor desempenho na
história da Olimpíada. Das 50 cidades brasileiras com melhor desempenho em nove anos de
competição, 34 são mineiras e o primeiro lugar geral também é das Minas. Trata-se do
município de Dores do Turvo. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
11/12/2013 - CNJ debaterá violência nos estádios
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) participou, de uma reunião para debater a violência nos
estádios de futebol brasileiros. O encontro foi convocado pelos ministérios do Esporte e da
Justiça, em razão da confusão ocorrida no jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro, no
domingo (8/12). (CNJ)
LEIA MAIS
10/12/2013 - Processômetro divulga número de ações penais julgadas pelos tribunais
Quem acessar o Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) poderá descobrir quantos
homicídios dolosos (com intenção) foram julgados pela Justiça recentemente. O
Processômetro mostrará como o Poder Judiciário está cumprindo uma das metas da Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp): julgar, até outubro de 2014, todos os
processos penais de crimes dolosos contra a vida que tenham recebido denúncia até
dezembro de 2009. (CNJ)
LEIA MAIS
9/12/2013 - CNJ conclama população a participar do combate à corrupção
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, nesta última segunda-feira – Dia Internacional de
Combate à Corrupção –, uma campanha nas redes sociais para estimular os cidadãos a adotar
comportamento mais ético em situações corriqueiras, nas quais comportamentos desonestos
passam quase despercebidos. As peças criadas tentam mostrar que o cidadão revoltado com a
corrupção no setor público compra produtos piratas e aceita pagar propina para se beneficiar
de uma situação que não ajuda no combate à corrupção. (CNJ)
LEIA MAIS
Ação Penal 470
12/12/2013 - Barbosa decreta fim do processo do mensalão para mais dois réus

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, determinou, nesta
última quinta-feira, o fim da Ação Penal 470, o processo do mensalão, para o deputado Pedro
Henry (PP-MT) e Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério. Com a decisão, os
mandados de prisão poderão ser expedidos para a Polícia Federal a qualquer momento.
(AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Doações para campanhas eleitorais
11/12/2013 - STF começa a julgar validade de doações para campanhas eleitorais
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta última quarta-feira, a ação direta de
inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra as doações de
empresas privadas a candidatos e a partidos políticos. A OAB contesta os artigos da Lei dos
Partidos Políticos e da Lei das Eleições, que autorizam a doação de recursos de pessoas físicas
e jurídicas para campanhas eleitorais de partidos e candidatos. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS

Os caminhos inesperados de Nelson Mandela (Outras mídias)
Legislativo e executivo: Conflitos entre poderes e visões de democracia no Brasil (Le Monde
Diplomatique)
Leilão da Resistência. "Os fazendeiros irão cumprir a ordem judicial?" Entrevista especial com
Michael Mary Nolan (IHU)
IPEA revela um país mais interiorizado (Outras mídias)
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