De olho na política – 12/06 a 18/06
Executivo
Governo Federal

1. 15/06/2012 - Dilma se reúne com governadores para anunciar medidas de
incentivo à economia
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com governadores e representantes de 27 estados
para anunciar medidas de incentivo à economia ante a crise internacional. A expectativa
era de que o governo libere mais de R$ 10 bilhões em empréstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Agência Brasil)
Leia mais

2. 13/06/2012 - Brasil vai adotar posição ambiciosa na Rio+20, diz Patriota
O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou, na terça-feira (12), que o
Brasil vai adotar uma posição ambiciosa durante a Rio+20 e buscará a redefinição de
progresso. Patriota participou da série de audiências promovidas pelas Comissões de
Relações Exteriores e de Meio Ambiente, no Senado, que antecipou as discussões sobre
a Conferência da ONU. (Planalto)
Leia mais

3. 12/06/2012 - Dilma critica teses contrárias ao estímulo do consumo e nega
endividamento elevado das famílias
A presidenta Dilma Rousseff criticou na terça-feira, dia 12, as teses contrárias ao
estímulo de consumo no país, estratégia que vem sendo adotada pelo governo, por meio
de medidas de expansão de crédito, como alternativa para evitar o agravamento dos
efeitos da crise financeira internacional no Brasil.
Segundo afirmou a presidenta, esse crescimento nos gastos significa inclusão social.
Dilma também negou que haja nível elevado de endividamento das famílias. (Agência
Brasil)
Leia mais

Prefeitura de BH

4. 18/06/2012 - Orçamento Participativo é apresentado a uma comitiva sulcoreana durante ICLEI
Uma comitiva da Coreia do Sul participou na manhã da última sexta-feira, dia 15, de
uma palestra que apresentou a dinâmica e os processos de realização do Orçamento
Participativo. O evento, que aconteceu em Belo Horizonte, reuniu 53 sul-coreanos e
teve as participações do prefeito Marcio Lacerda e do secretário municipal adjunto de
Relações Internacionais, Rodrigo Perpétuo. O secretário municipal de Planejamento,
Orçamento e Informação, Paulo Bretas, e seu adjunto, Geraldo Herzog, apresentaram
informações sobre o programa e a execução dos projetos.
Outros projetos da Prefeitura de Belo Horizonte foram apresentados aos sul-coreano: o
fornecimento da merenda escolar às unidades da rede municipal e a alimentação
balanceada servida nas quatro unidades do Restaurante Popular e no refeitório da
Câmara Municipal. (Prefeitura de BH)

5. 13/06/2012 - Congresso Mundial do ICLEI toma conta da capital
Primeira cidade da América Latina a sediar o Congresso Mundial do Iclei (Governos
Locais pela Sustentabilidade), Belo Horizonte vai receber, até o dia 17 de junho, mais
de 1.200 representantes de 64 países, incluindo o Brasil, com o intuito de debater
questões ambientais visando o desenvolvimento sustentável. A abertura oficial do Iclei
aconteceu na quinta-feira, dia 14, às 19h, no Sesc Palladium, em solenidade com as
presenças dos prefeitos de Belo Horizonte e São Paulo, Marcio Lacerda e Gilberto
Kassab, dos presidentes do Iclei no mundo e no Brasil, David Cadman e Pedro Jacobi,
do governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, e do coordenador da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) na Rio + 20, Silvio Barros, que é prefeito de Maringá, no
Paraná. (Prefeitura de BH)
Leia mais
Legislativo
Senado
6. 18/06/2012 - Conselho de Ética votará no dia 25 relatório do caso
Demóstenes
Os integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado decidiram votar
na próxima segunda-feira (25), às 18 horas, o relatório do senador Humberto Costa no
processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres (Sem Partido-GO). O
parlamentar está sendo processado com base em denúncia do PSOL de que ele
trabalhou para a organização criminosa que seria comandada por Carlinhos Cachoeira, e
corre o risco de perder o mandato. (Senado)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

7. 13/06/2012 - Comissão ouve denúncia sobre suposta ocupação irregular
Em reunião realizada na quarta-feira (13), a Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu denúncia de representantes de
moradores do Balneário Água Limpa, localizado entre os municípios de Nova Lima
(Região Metropolitana de Belo Horizonte) e Itabirito (Central), de suposta ocupação
irregular dos terrenos. O advogado que representa a associação dos proprietários, Lauro
Alves Garcia, disse que a região é vítima de invasões, que, segundo ele, aconteceriam
com a participação de policiais e pessoas ligadas à prefeitura de Nova Lima. De acordo
com o advogado, que disse representar cerca de três mil proprietários que possuem
terrenos devidamente registrados no local, essas pessoas têm também sofrido ameaças
dos invasores. (ALMG)
Leia mais
8. 12/06/2012 - ALMG discutiu atendimento à mulher vítima de agressão
A Comissão Especial da Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais discutiu, em a audiência pública, no dia (12/06), as condições do acesso à justiça
das mulheres vítimas de violência. Convidada para participar da reunião, a autora do
livro “Acesso à Justiça e Violência Contra a Mulher em Belo Horizonte”, Wânia
Pasinato afirmou que mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, as mulheres ainda
possuem dificuldades para registrarem um boletim de ocorrência. Exemplificando, ela
citou que desde a criação das delegacias especializadas para proteger as mulheres, ou
seja, há 25 anos, as vítimas passavam por uma espécie de triagem pelo próprio
funcionário no balcão de informações, para ter a certeza se a mulher havia sido
agredida. Segundo Wânia, a ausência de registros de ocorrências nos dias de hoje
acarreta a falta de dados e informações, inviabilizando a aplicação de políticas públicas
por parte do Estado. (ALMG)
Leia mais
9. 12/06/2012 – Projeto que altera regime jurídico de servidor passa na CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
aprovou, na terça-feira (12/06), parecer pela legalidade, constitucionalidade e
juridicidade do Projeto de Lei (PL) 3.099/12, do governador. O projeto altera o regime
jurídico dos servidores por meio da incorporação de gratificações, alteração de aspectos
relativos à promoção na carreira e redefinição das atribuições de determinados cargos.
O PL também altera aspectos das carreiras dos professores estaduais: reduz de um ano
para seis meses o prazo para a promoção na carreira dos professores de Educação
Superior; revoga o artigo 152 da Lei 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do
Magistério. O dispositivo que o governador pretende revogar permite o afastamento de
professor da docência ao completar 45 anos de idade e 25 anos de regência de aulas.
(ALMG)
Leia mais
Câmara Municipal de BH

10. 14/06/2012 - Vereadores aprovam o voto aberto
Na reunião plenária do dia 14/06 foi aprovado,em primeiro turno, pelos 32 vereadores
presentes à reunião o Substitutivo nº 1 à Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO)
15/12, de autoria de Fábio Caldeira (PSB) e outros 14 vereadores, que institui o voto
aberto em qualquer tipo de votação na Câmara.
“A aprovação do Substitutivo nº 1 à PELO 15/12 foi um passo importante e reflete o
desejo da sociedade por mais transparência, pois o voto secreto contraria a democracia.
As discussões da proposta contaram com a participação da OAB, Arquidiocese e
Sindicatos”, declarou o vereador Fábio Caldeira (PSB), autor da iniciativa. Segundo o
vereador, a Casa pretende colocar o Substitutivo na pauta em 2º turno até o dia 25/6,
para posterior promulgação pela Câmara. (CMBH)
Leia mais
11. 12/06/2012 - Legislativo e Executivo vão apresentar prestação de contas
A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas realizou audiência nesta quarta-feira, às
19h30, no Plenário Helvécio Arantes, para apresentação da execução orçamentária do
município pela Prefeitura e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro
quadrimestre, atendendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder
Legislativo irá apresentar versão simplificada de sua prestação de contas referente ao
mesmo período, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
(CMBH)
Leia mais

Judiciário
TSE
12. 12/06/2012 - Rosa Weber tomou posse como ministra substituta do TSE
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia Antunes
Rocha, empossou, no dia 12, a ministra Rosa Weber no cargo de ministra substituta da
Corte. A ministra Rosa Weber foi eleita para o cargo na última quarta-feira (6) pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga do ministro José Antônio Dias
Toffoli, que se tornou membro efetivo do TSE. (TSE)
Leia mais
STF
13. 18/06/2012 - STF adia votação do parecer de Demóstenes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Dias Toffoli adiou, no dia 18, a
votação do parecer do processo por quebra de decoro parlamentar do senador
Demóstenes Torres (sem partido-GO) no Conselho de Ética. Ao analisar um mandado
de segurança apresentado pela defesa do senador, Toffoli estabeleceu o prazo de três
dias úteis entre a apresentação do relatório e a votação do texto pelos integrantes do
órgão. (Congresso em foco)

Leia mais
14. 15/06/2012 - Ministra nega liminar a senador Demóstenes Torres e mantém
sessão do Conselho de Ética
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal (STF),
indeferiu o pedido de liminar do senador por Goiás, Demóstenes Torres (sem partido),
no Mandado de Segurança (MS) 31404. Com o mandado de segurança, a defesa do
senador pretendia suspender o processo disciplinar em curso no Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar do Senado Federal e, consequentemente, a sessão de apresentação e
votação do relatório final.
Ao analisar o pedido da defesa de Demóstenes Torres, a ministra Cármen Lúcia
considerou que a discussão sobre a interpretação sobre o Código de Ética do Senado é
uma matéria interna daquela Casa Legislativa, não cabendo a emissão de juízo por parte
do STF. (STF)
Leia mais

STJ
15. 14/06/2012 - Redistribuídos pedidos de abertura de inquérito contra
Marconi Perillo e Agnelo Queiroz
Os pedidos de abertura de inquérito contra os governadores de Goiás, Marconi Perillo, e
do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, foram redistribuídos na tarde desta quinta-feira
(14). O relator de ambos os casos é o ministro Humberto Martins. (STJ)
Leia mais

Para aprofundamento
16. 18/06/2012 – O grito indígena na Cúpula dos Povos. Demarquem nossas
terras
Ao intercalarem rituais e clamores, em centenas de tons, línguas e cores, os povos
indígenas estão indignadamente fazendo seus desabafos, conclamando para a união para
a luta comum contra esse sistema que lhes decretou a morte e travestiu de verde a
destruição. São em torno de mil e trezentos indígenas de mais de cem povos do Brasil e
das Américas, presentes na mobilização, conclamação, debate e grito nativo no espaço
do Acampamento Terra Livre, na Cúpula dos Povos. (Adital)
Leia mais
17. 18/06/2012 - Desafios à Rio+20
Iniciada há poucos dias, Rio+20 abriga chefes de Estado, e ambientalistas e movimentos
sociais na Cúpula dos Povos. O evento corre o risco de frustrar expectativas caso não

tenha, como ponto de partida, compromissos assumidos na Agenda 21 e acordos
firmados na Eco-92 e reiterados na Conferência de Johanesburgo, em 2010. (Adital)
Leia mais
18. 12/06/2012 - ONGs criticam rumos da Rio+20
Um espaço de crítica aos rumos que a Rio+20 está tomando, mas também de busca de
alternativas. Assim a ativista Fátima Mello define a Cúpula dos Povos, evento paralelo
à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Coordenadora do evento, que reúne ONGs brasileiras e estrangeiras, ela critica o
conceito de economia verde e a abertura do documento da ONU ao papel das grandes
corporações na provisão de serviços globais. Mas defende a manutenção do princípio
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas nas negociações sobre mudanças
climáticas. "Acreditamos que os países responsáveis pelas emissões históricas mais
elevadas têm maior responsabilidade, mas o texto da ONU tende a esvaziar esse
principio", alerta. (IHU)
Leia mais

19. 15/06/2012 - Preocupada com crise, Dilma abre financiamento para estados
O anúncio no início do mês de junho de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
cresceu apenas 0,2% no primeiro trimestre deste ano acendeu um sinal amarelo no
Palácio do Planalto. Preocupada com a timidez do crescimento, a presidenta Dilma
resolveu tomar medidas para tentar alavancar o que chamou de “política procíclica de
investimentos”: para evitar uma estagnação provocada pelos efeitos da crise financeira
global, Dilma aposta em ações governamentais no sentido de estimular o
desenvolvimento. E uma delas foi anunciada foi divulgada nesta sexta-feira (15) às
9h30, numa reunião no Palácio do Planalto para a qual a presidenta convocou os 27
governadores brasileiros. (Congresso em foco)
Leia mais
20. 15/06/2012 - Cúpula dos povos por justiça social e ambiental em defesa dos
bens comuns
Entre 15 e 23 de junho deste ano, ocorrerá no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, a
Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental. A sociedade civil global,
organizações, coletivos e movimentos sociais ocuparão o Aterro para propor uma nova
forma de se viver no planeta, em solidariedade, contra a mercantilização da natureza e
em defesa dos bens comuns. (Rio20.net)
Leia mais
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