De olho na política – 26/06 a 02/07
Executivo
Governo Federal
1. 29/06/2012 - Dilma assume presidência do Mercosul e promete esforços
para eleições democráticas no Paraguai
A presidenta Dilma Rousseff assumiu sexta-feira (29) a presidência pro tempore do
Mercosul durante a reunião de cúpula do bloco em Mendoza, na Argentina. Ela
convocou os países do Mercosul a um esforço integrado para que o Paraguai tenha
eleições “democráticas, livres e justas”, em abril do ano que vem.
De acordo com Dilma, é preciso fazer da integração das economias do Cone Sul “um
fator relevante de aprimoramento das condições de vida” dos povos da região, que é
uma das áreas menos afetadas pela crise financeira internacional. (Agência Brasil)
Leia mais
2. 27/06/2012 - Dilma sanciona lei que cria mais de 77 mil cargos em
instituições federais de ensino
A presidenta Dilma Rousseff sancionou na terça-feira (26) a Lei nº 12.677, publicada no
Diário Oficial da União (DOU), que cria 77.178 cargos efetivos, de direção e funções
gratificadas para o Ministério da Educação, destinados às instituições de ensino federal.
Os cargos e funções criados pela lei destinam-se às Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES), aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), ao
Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamim Constant, às escolas
técnicas e colégios de aplicação vinculados às IFES, aos centros federais de educação
tecnológica e ao Colégio Pedro II. (Planalto)
Leia mais

Legislativo
Senado
3. 27/06/2012 – CCJ do Senado aprova Ficha Limpa para todos os
servidores públicos
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nessa quarta-feira (27)
a aplicação da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/10) para o preenchimento de
cargos efetivos e comissionados nos três poderes da República. Tramitando na Casa
desde 2010, a matéria agora segue para votação em plenário. A Lei da Ficha Limpa
proíbe a candidatura de pessoas com condenações judiciais por órgãos colegiados. Com
a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição), passaria a constar na
Constituição a obrigação de, no momento da nomeação, o servidor efetivo ou

comissionado apresentar certidões comprovando que não possui condenação criminal
por crime doloso, nos últimos oito anos, por decisão transitada em julgado ou por
sentença proferida por órgão judicial colegiado, atestada por certidões criminais
negativas emitidas pelas Justiças comum e federal. (Congressoemfoco)
Leia mais
4. 27/06/2012 - Requião: ‘Golpe no Paraguai pode acabar saindo pela
culatra’
O senador Roberto Requião (PMDB-PR) fez uma análise em Plenário, nessa quartafeira (27), do impeachment sofrido pelo presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Na
avaliação do senador, as repercussões da decisão do Congresso Nacional paraguaio
podem acabar sendo prejudiciais aos interesses daquele país, sobretudo, na hipótese de
entrada da Venezuela no Mercosul. Conforme explicou Requião, a Venezuela somente
não passou a ser membro do bloco devido a posição contrária do Paraguai, visto que os
parlamentos do Brasil, Argentina e Uruguai já haviam aprovado a sua entrada. De
acordo com Requião, a posição contrária do Paraguai à entrada da Venezuela no
Mercosul se deve a “interesses brutais” daquele país em ter acesso ao mercado
venezuelano, o qual seria restringido por sua participação no bloco econômico.
(Agência Senado)
Leia mais
5. 26/06/2012 - CCJ decide sobre cassação de Demóstenes na próxima
semana
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) deve votar no dia 4 de julho,
quarta-feira, o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pela cassação do
senador Demóstenes Torres (sem partido-GO). O relatório do senador Humberto Costa
(PT-PE) pela cassação do parlamentar foi aprovado na noite de segunda-feira (25), por
unanimidade, pelo Conselho de Ética. Na CCJ, o relator será o senador Pedro Taques
(PDT-MT). De acordo com o relatório de Humberto Costa (PT-PE), aprovado pelo
Conselho de Ética, Demóstenes recebeu vantagens indevidas, praticou irregularidades
graves no desempenho do mandato e teve comportamento incompatível com a ética.
(Agência Senado)
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
6. 29/06/2012 - Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias recebe 91
emendas parlamentares
Foram publicadas no Diário do Legislativo dessa sexta-feira (29), as 91 emendas
apresentadas ao Projeto de Lei (PL) 3.164/12, do governador, que estabelece as
diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado para 2013 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO). O prazo para apresentação das emendas terminou quinta-feira
(28). Agora, o projeto e as emendas serão encaminhados ao relator, deputado João Vítor
Xavier (PRP), para elaboração do parecer. Depois de aprovado o parecer na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ampliada com membros das demais
comissões permanentes da ALMG, o texto segue para discussão e votação em Plenário,

em turno único. Os trabalhos legislativos só podem ser interrompidos em julho após a
aprovação da LDO. (ALMG)
Leia mais
Câmara dos Deputados
7. 26/06/2012 – Câmara dos Deputados vai reajustar verba de gabinete a
partir de julho
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), confirmou terça-feira (26) que
a Casa vai reajustar o valor da verba de gabinete que até então alcançava a R$ 60 mil, a
partir de 1º de julho. O recurso é usado pelos parlamentares para o pagamento de
funcionários que trabalham nos gabinetes ou nos escritórios políticos nos estados. O
presidente acrescentou que o Palácio do Planalto concedeu crédito suplementar para o
reajuste no final do ano passado. “A presidenta Dilma, atendendo a um pedido feito por
nós, lá no final do ano passado, concedeu crédito suplementar para a folha de
pagamento no valor de R$ 150 milhões para a concessão desse reajuste”. (Agência
Brasil)
Leia mais
Judiciário
TSE
8. 28/06/2012 - Reprovação de contas de campanha não impede
candidaturas
Por maioria de votos, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que a
falta de aprovação de contas de campanha não impede a obtenção, pelos candidatos, da
certidão de quitação eleitoral e do registro de candidatura nas Eleições 2012. Ao
apresentar seu voto-vista na sessão administrativa dessa quinta-feira (28), o ministro
Dias Toffoli desempatou o julgamento em favor do pedido de reconsideração
apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que solicitava que o TSE voltasse
atrás em sua decisão, tomada no dia 1º de março, que passou a exigir dos candidatos a
aprovação das contas eleitorais para a obtenção do registro. Toffoli solicitou vista do
pedido na sessão do dia 26 de junho, quando o julgamento estava empatado em três
votos a três. O pedido de reconsideração foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) e endossado por outras 13 legendas (PMDB, PSDB, DEM, PTB, PR, PSB, PP,
PSD, PRTB, PV, PCdoB, PRP e PPS). (TSE)
Leia mais
9. 28/06/2012 - Arquivada ação por corrupção eleitoral contra prefeita de
Delta-MG
A prefeita de Delta-MG, Lauzita Rezende da Costa, conseguiu anular decisão do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) que havia recebido denúncia
contra ela por suposta prática de corrupção eleitoral nas eleições de 2008. Por maioria
de votos, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmaram nessa quintafeira (28) que a denúncia aceita pelo TRE mineiro contra a prefeita se baseou em
inquérito presidido por juiz eleitoral, que não tinha atribuição para isso. O Ministério
Público sustenta que Lauzita Rezende, agindo por meio de terceiros, teria oferecido
vantagens, como material de construção e cestas básicas, e distribuído dinheiro a
eleitores em troca de votos para o candidato a prefeito José Eustáquio da Silva e em

benefício próprio, na qualidade de candidata a vice-prefeita. A chapa terminou vitoriosa
no município em 2008. (TSE)
Leia mais

10. 27/06/2012 - Adesivo com nome de eventual candidato às eleições não
configura propaganda antecipada
A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às
eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. No entanto, a mensagem não
pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma
que seja associada a eventual candidatura. (TSE)
Leia mais

STF
11. 29/06/2012 - Supremo conclui julgamento sobre distribuição de tempo
de propaganda eleitoral
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na manhã dessa sexta-feira (29)
julgamento que definiu a forma de distribuição do tempo de propaganda eleitoral entre
os partidos políticos. Na sessão plenária, já havia se formado uma maioria de sete
ministros que votou para garantir que legendas criadas após as últimas eleições possam
participar do rateio de dois terços do tempo da propaganda, que é dividido entre os
partidos com representação na Câmara. O outro um terço do tempo da propaganda será
rateado entre todos os partidos. (STF)
Leia mais
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
12. 28/06/2012 - Direção do TJ tomou posse na sexta-feira dia 29
Foi realizada na sexta-feira (29/6) a posse coletiva da nova direção do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG). Foram empossados nos cargos de presidente, 1º, 2º e
3º vice-presidentes, corregedor-geral de Justiça e vice-corregedor, os desembargadores
Joaquim Herculano Rodrigues, Almeida Melo, José Antonino Baía Borges, Manuel
Saramago, Audebert Delage e Vanessa Verdolim, respectivamente. Os magistrados
foram eleitos no último dia 23 de abril pelo Tribunal Pleno. (CNJ)
Leia mais

Para aprofundamento
13. 01/07/2012 – Reviravolta na disputa pela PBH
Em 2008, a união do senador tucano e do ministro petista foi anunciada como um marco
no debate político brasileiro. Em 2010, o PSDB ignorou Pimentel e fez de Anastasia o
governador de Minas. Agora, quatro anos depois da insólita aliança com petistas, Aécio
age nos bastidores pela saída do PT da coligação pela reeleição de Marcio Lacerda
(PSB). O ex-governador de Minas fez mais. Também avisou que usaria sua influência
junto a partidos menores que fazem parte do “chapão” pró-Lacerda: caso a
proporcionalidade para a Câmara Municipal fosse aprovada, essas legendas também
abandonariam a composição. O resultado, como se sabe, foi o e-mail do PSB ao PT

informando que sairá sozinho na eleição para vereadores. E a consequente decisão da
executiva municipal petista de romper com os socialistas em BH e lançar candidatura
própria. (Brasil247)
Leia mais
14. 01/07/2012 - Para representante da CNBB, Igreja Católica não vai aonde
o povo está, por isso perdeu adeptos
A redução de quase 10 pontos percentuais no número de católicos no Brasil nos últimos
dez anos, de acordo com dados do Censo Demográfico 2010 divulgados nesta sextafeira (29), surpreendeu a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Para a
organização, parte da responsabilidade por essa queda é da própria Igreja Católica que
não vai aonde o povo está. Já o crescimento registrado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) da quantidade de evangélicos no país foi visto com
naturalidade pelos protestantes. "Nós já esperávamos que houvesse queda no número de
católicos, mas nossa expectativa era que fosse menos [que o percentual registrado]",
afirma o padre Thierry Linard de Guertechin, do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento, entidade ligada à CNBB. (Notícias UOL)
Leia mais
15. 29/06/2012 - IBGE divulga dados, CERIS mostra "Igreja viva"
O Censo Anual de 2010 realizado pelo Centro de Estatística e Investigações Sociais
(CERIS) — entidade brasileira de pesquisa religiosa fundada pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) — revelou uma “Igreja Viva”. É o que afirma a análise
sociológica da evolução numérica da presença da Igreja no Brasil, feita pelo sociólogo
Padre José Carlos Pereira, que também é colaborador do CERIS. De acordo com o
sociólogo, os dados apontam para o aumento do número de paróquias e para a criação
de novas dioceses, mostrando uma Igreja em constante crescimento. (CNBB)
Leia mais
16. 28/06/2012 – "Nos confrontamos com um golpe parlamentar”.
Entrevista com 'Pai Oliva', padre jesuíta paraguaio e dirigente social.
No passado 22 de junho, em apenas 24 horas, Fernando Lugo, bispo católico e
presidente do Paraguai, foi objeto de um supersônico julgamento político por parte do
Parlamento e destituído de seu posto. O pretexto para processá-lo foi o conflito
camponês que, uma semana antes, havia causado 17 mortes e inúmeros feridos em
Curuguaty, uma comunidade a 200 quilômetros da capital, Assunção. "Trata-se de um
golpe parlamentar”, sublinha o sacerdote paraguaio Francisco „Paco‟ Oliva, 1928, uma
das principais referências sociais do país. (IHU)
Leia mais
17. 28/06/2012 - Movimentos Sociais repudiam golpe de Estado no Paraguai
Em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, movimentos
sociais e parlamentares brasileiros entregaram uma moção em que repudiam o golpe
perpetrado no Paraguai. As entidades ainda exigiram o não reconhecimento do governo
golpista, suspendendo o Paraguai da Unasul e Mercosul. Segundo o ministro Patriota, o
governo brasileiro considera que houve uma “ruptura da plena vigência da democracia”.
Patriota afirmou que a negação do direito à defesa ao presidente Lugo compromete o
procedimento adotado pelo parlamento paraguaio. (Reforma Política)
Leia mais
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