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Direitos Humanos
28/8/2013 - ‘Brasil Sem Miséria’ é tema do primeiro estudo técnico produzido pelo Centro
RIO+
O Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (RIO+) publicou, neste mês de agosto,
seu primeiro estudo técnico. O documento elaborado pelo diretor do RIO+, Rômulo Paes,
analisa em detalhes o alcance, o impacto e os desafios do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM).
(ONU)
LEIA MAIS
26/8/2013 - Carta indígena para a bancada do governo da Comissão Nacional de Política
Indigenista
“O tema ‘terra’ é imprescindível e prioritário aos povos indígenas, mas tem se apresentado
uma série de entraves e investidas de retrocesso aos direitos territoriais”, afirma carta
indígena dirigida à Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI, publicada pelo Cimi, 2308-2013. (IHU)
LEIA MAIS
Juventude
27/8/2013 – Parlamentares mineiros querem discutir novo Estatuto da Juventude
Com o objetivo de discutir o Estatuto da Juventude, recentemente aprovado pelo Congresso
Nacional e sancionado pela Presidente da República, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na tarde desta última terça-feira,
requerimento de audiência pública. (ALMG)
LEIA MAIS
Propostas de Emendas Constitucionais
28/8/2013 - Presidente da Câmara entrega a Renan PEC do orçamento impositivo
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, entregou nesta última quarta-feira ao
presidente do Senado, Renan Calheiros, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
565/2006, que estabelece o orçamento impositivo. A proposta foi aprovada em segundo turno
pelos deputados na noite desta última terça-feira. No Senado, segundo Renan, a PEC pode
passar a prever a vinculação de uma parte das emendas à área da saúde. (AGÊNCIA SENADO)
LEIA MAIS

27/8/2013 - PEC da perda automática de mandato terá tramitação especial
Tramitará com calendário especial a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2013, que
determina a perda imediata dos mandatos de parlamentares condenados, em sentença
definitiva, por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública. (AGÊNCIA
SENADO)
LEIA MAIS
27/8/2013 - PEC que exige contratação de defensores públicos recebe apoio da categoria
Representantes dos defensores públicos federais e estaduais manifestaram apoio à proposta
de emenda à Constituição (PEC) 247/13, que determina a contratação de defensores para
todas as comarcas estaduais e seções da Justiça Federal. Eles participaram nesta última terçafeira de audiência pública promovida pela comissão especial que analisa a proposta. (CÂMARA
DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
26/8/2013 – Senador apresenta PEC para que estatais sejam criadas apenas por Lei
Complementar
O senador José Agripino (DEM-RN) anunciou em Plenário, nesta última segunda-feira, a
apresentação à Casa de proposta de emenda à Constituição com objetivo de determinar que a
criação ou extinção de órgãos, ministérios ou entidades da administração pública seja feita
apenas através de Lei Complementar. (SENADO)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
29/8/2013 - Câmara de BH inaugura ouvidoria
Inaugurada, nesta última quinta-feira, pelo presidente da casa, a Ouvidoria da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. De agora em diante, além de obter informações sobre leis,
projetos e atividades da Casa e seus integrantes, o cidadão poderá manifestar sua opinião,
crítica ou elogio, apresentar sugestões, reclamações ou denúncias, que serão encaminhadas e
respondidas pelo órgão. Para o cargo de Ouvidor, foi designado o vereador Joel Moreira Filho
(PTC). (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Educação
28/8/2013 - MEC anuncia programa de intercâmbio para negros e indígenas
O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta última quinta feira, um programa de
intercâmbio voltado para estudantes negros e indígenas do ensino superior. O Programa de
Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento será desenvolvido em parceria com

Universidades e Instituições Comunitárias de Ensino Superior Historicamente Negras nos
Estados Unidos. Parte das bolsas de estudo será oferecida pelo Programa Ciência sem
Fronteiras (CsF) e parte será destinada aos cursos de humanas. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
28/8/2013 - Câmara aprova MP que libera R$ 2,9 bilhões para o Fies
O Plenário aprovou, nesta última quarta-feira, a Medida Provisória 616/13, que abre crédito
extraordinário de R$ 2,9 bilhões para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A matéria
será enviada ao Senado. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
LEIA MAIS
Saúde
28/8/2013 - Ministro do Supremo nega liminar contra Programa Mais Médicos
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido liminar feito pelo
deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) para suspender o Programa Mais Médicos. Marco Aurélio
determinou que a questão seja analisada pelo plenário da Corte. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
27/8/2013 - Chamados de “escravos” por médicos brasileiros, cubanos ganham amplo apoio
da mídia e da população
Enquanto a chefia da delegação do primeiro grupo de médicos cubanos que desembarcou no
Brasil nesta última segunda-feira exaltava para a imprensa latino-americana o "caloroso e
fraternal” acolhimento do povo brasileiro, os 96 médicos, sendo 79 cubanos, que chegaram a
Fortaleza, capital do Ceará, por meio do Programa Mais Médicos, tiveram em menos de 24
horas de sua estadia uma surpresa nada agradável. (ADITAL)
LEIA MAIS
Supremo Tribunal Federal
26/8/2013 - Programa Mais Médicos é questionado no Supremo
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o relator da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5035) ajuizada pela Associação Médica Brasileira (AMB) contra
dispositivos da Medida Provisória (MP) 621/2013, que criou o Programa Mais Médicos. A
entidade acusa o programa de ser “elaborado sob uma base jurídica contrária aos ditames
constitucionais”. A ação pede a concessão de liminar, com efeito retroativo, para suspender os
dispositivos impugnados e, no mérito, a sua declaração de inconstitucionalidade. (STF)
LEIA MAIS
Reforma Política

28/8/2013 - Dilma recebe de líderes da Câmara projeto para plebiscito sobre reforma
política
Líderes do PT, PDT, PSB e PCdoB na Câmara dos Deputados levaram nesta, última quarta-feira,
à presidenta Dilma Rousseff o projeto de decreto legislativo que propõe a realização de um
plebiscito sobre reforma política. O projeto começou a tramitar hoje na Câmara, a pouco mais
de um mês do fim do prazo para que modificações nas regras eleitorais sejam válidas para
2014. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Reforma Administrativa
28/8/2013 - Anastasia encaminha à Assembleia Legislativa projeto de lei de reforma
administrativa
O governador Antonio Anastasia encaminhou, nesta última quarta-feira, projetos de lei que
propõem alterações nas Leis Delegadas nº 174 e 175, de 2007, e Leis Delegadas nº 179 e 180,
de 2011, promovendo a extinção, a fusão e o redimensionamento, a partir de 1º de janeiro de
2014, de secretarias estaduais, que passarão de 23 para 17, e de órgãos. A proposta faz parte
de um conjunto de medidas administrativas e de racionalização da máquina pública que vai
gerar uma economia de R$ 365 milhões para o Estado em 2013 e 2014. (AGÊNCIA MINAS)
LEIA MAIS
Congresso Nacional
27/8/2013 - Dilma: propostas da CPI serão adotadas em políticas de combate à violência
contra a mulher
A presidente da República, Dilma Rousseff, afirmou que a violência contra a mulher terá
“tolerância zero” em seu governo. Ao receber o relatório final da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito que investigou a Violência contra a Mulher, Dilma assumiu o compromisso de
adotar as propostas da CPI, como subsidio, na implementação de políticas públicas para
combater a violência contra a parcela feminina da população. (CONGRESSO NACIONAL)
LEIA MAIS
Caso Natan Donadon
28/8/2013 – Plenário mantém o mandato de Natan Donadon
O Plenário manteve, por 233 votos a 131 e 41 abstenções, o mandato do deputado Natan
Donadon (PMDB-RO). Para ser cassado, seriam necessários 257 votos ou mais a favor da perda
do mandato. Donadon está preso em Brasília desde o dia 28 de junho, condenado em última
instância pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo desvio de R$ 8,4 milhões da Assembleia de
Rondônia, quando era diretor financeiro da instituição.
LEIA MAIS

29/8/2013 PSDB e PPS questionam no Supremo rito de votação sobre mandato de Donadon
O líder do PSDB protocolou, nesta quinta-feira, mandado de segurança no Supremo Tribunal
Federal (STF) contra o procedimento adotado pela Mesa Diretora da Câmara para a votação da
cassação do mandato do deputado Natan Donadon (PMDB-RO).
LEIA MAIS
29/8/2013 – Decisão sobre Donadon poderá acelerar votação da PEC do voto aberto
Manutenção de mandato de deputado preso também reabre discussão sobre cassação
automática de deputados condenados.
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
29/08/2013 - Acusados da Chacina de Unaí começam a ser julgados em BH
Três dos oito réus da ação penal pública referente ao caso que ficou conhecido como Chacina
de Unaí começaram a ser julgados nesta semana em Belo Horizonte/MG. Rogério Alan Rocha
Rios, William Gomes de Miranda e Erinaldo de Vasconcelos Silva (conhecido como Júnior)
respondem pelos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. O réu Erinaldo
também será julgado pelo crime de receptação. Todos estão presos. (CNJ)
LEIA MAIS
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