De olho na política – 02/07 à 09/07
Executivo
Governo Federal
1. 04/07/2012 - Desenvolvimento Agrário promove ação para fortalecer
cidadania da mulher rural
O Ministério do Desenvolvimento Agrário irá receber, até o dia 23 de julho, projetos de
órgãos estaduais de todo o Brasil para fortalecimento da cidadania e organização
produtiva das mulheres do campo. Serão selecionadas 15 propostas, com custo de até
R$ 1,5 milhão cada, que receberão apoio para promover o acesso das agricultoras e suas
organizações produtivas à documentação civil e jurídica, a implantação de mecanismos
de formalização e a qualificação de seus processos de gestão e comercialização. Só
poderão participar da seleção governos estaduais, representados por seus organismos de
políticas para mulheres (secretaria, coordenadoria ou assessoria para mulheres) que
tenham aderido ou estão em fase de adesão ao Plano Nacional de Políticas para
Mulheres e ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
(Planalto)
Leia mais
Legislativo
Senado
2. 04/07/2012 – Valadares entrega relatório final da LDO 2013
O senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) entregou dia 3 o relatório-final do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2013. O texto será colocado em
votação a partir da próxima semana na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização (CMO). Pela Constituição, o recesso parlamentar só pode começar depois
que o Congresso Nacional aprovar o projeto. (Agência Senado)
Leia mais
3. 09/07/2012 - Falta de consenso adia leitura de relatório da MP do
Código Florestal
O senador Luiz Henrique (PMDB-SC) confirmou o adiamento para esta terça-feira, às
14h, da leitura de seu relatório sobre a Medida Provisória (MP) 571/2012. O texto seria
apresentado nesta segunda-feira (9) na comissão mista criada para analisar a proposta,
que preenche as lacunas deixadas pelos 12 vetos da presidente da República, Dilma
Rousseff, ao novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso no início de maio.
Segundo Luiz Henrique, deputados alertaram que a combinação de APPs (Áreas de
Proteção Permanente) com reserva legal pode inviabilizar a produtividade em
propriedades na Amazônia. (Agência Senado)
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
4. 03/07/2012 - Combate ao crack terá 500 milhões nos próximos três anos
Minas Gerais vai investir, até 2014, R$ 496,2 milhões no combate ao crack, álcool e
outras drogas e na melhoria da atenção à saúde mental. A informação foi repassada pelo
psiquiatra Paulo Repsold, referência técnica em Saúde Mental da Secretaria de Estado
de Saúde, na audiência pública realizada terça-feira (03), pela Comissão Especial para o
Enfrentamento do Crack da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. (ALMG)
Leia mais
Câmara dos Deputados
5. 04/07/2012 – Câmara aumenta verba de gabinete para R$ 78 mil
A Câmara aumentou nessa quarta-feira (4) a verba de gabinete para os 513 deputados de
R$ 60 mil para R$ 78 mil. O valor representa um reajuste de aproximadamente 30% e
passa a valer imediatamente. Os parlamentares podem usar a verba para pagar os
salários de até 25 funcionários. A medida já tinha sido anunciada pelo presidente da
Casa, no fim do mês passado. (Congresso em foco)
Leia mais
6. 04/07/2012 - Câmara aprova aumento a 30 categorias federais
A Câmara aprovou nessa quarta-feira (4) o aumento salarial para 30 diferentes
categorias de servidores federais. De acordo com o Ministério do Planejamento, o
reajuste para 669,5 mil funcionários, entre ativos e inativos, vai resultar em um impacto
financeiro de R$ 1,65 bilhão ao Tesouro Nacional somente em 2012. A proposta segue
para análise do Senado. (Congresso em foco)
Leia mais
Judiciário
TSE
7. 04/07/2012 - Russos querem que técnicos brasileiros testem sistema
eleitoral em Moscou
Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da delegação da Comissão
Central Eleitoral da Federação Russa, Vladimir Tchurov, disse que vai convidar
técnicos da Justiça Eleitoral brasileira para testar os dispositivos eletrônicos russos. Os
testes devem acontecer, provavelmente, em março do próximo ano, em Moscou. (TSE)
Leia mais

8. 05/07/2012 - Propaganda eleitoral das Eleições 2012 começou nessa
sexta-feira (6)
A propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições
2012, está permitida a partir do dia 6 deste mês de acordo com a Lei das Eleições (Lei
9504/97). A Resolução TSE 23.370/2011 trata das regras de propaganda eleitoral que
partidos, coligações e candidatos precisam seguir e das condutas proibidas na campanha
deste ano. Pela resolução, a realização de qualquer ato de propaganda eleitoral ou

partidária, em local aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Na campanha,
são proibidos propaganda em outdoors, showmícios ou eventos assemelhados para a
promoção de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com o
objetivo de animar comício e reunião eleitoral. (TSE)
Leia mais

STF
9. 06/07/2012 - STF suspende divulgação da folha de pagamento
Após ser comunicado formalmente da decisão determinando que fossem retiradas do ar
informações sobre “os rendimentos dos Servidores Públicos Federais, no âmbito dos
três Poderes da República, de forma individualizada”, o Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu, nessa sexta-feira (6), a divulgação da folha de pagamento de pessoal
na sua página oficial da internet. A divulgação dos rendimentos no site do STF entrou
no ar no último dia 3. No mesmo dia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que
os tribunais do país devem publicar em suas páginas informações sobre a remuneração
de magistrados e servidores, indicando o nome, o cargo que ocupam e os valores
recebidos no mês, nos moldes do sistema adotado pelo STF. Assim que recebeu a
comunicação da decisão do Juiz Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, o STF deu imediato cumprimento à ordem judicial e tirou do ar a página com a
divulgação da folha de pagamento dos servidores e ministros da Casa. (STF)

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
10. 04/07/2012 - Tribunal confirma multas por propaganda antecipada em
Contagem
O TRE-MG, na sessão dessa terça-feira (3), julgou mais casos sobre propagandas
extemporâneas (realizadas antes do dia 6 de julho) relativas às eleições de 2012. Em um
dos casos (RE 9565), os juízes, por quatro votos a um, decidiram manter uma multa de
R$ 5 mil ao deputado estadual e provável candidato à prefeitura de Contagem Durval
Ângelo Andrade (PT), por afixação de outdoors em diversos locais daquele município.
De outubro de 2011 a 3 de julho deste ano, é de 151 o total de recursos protocolados no
TRE-MG relativos à propaganda extemporânea para as eleições de outubro. (TER-MG)
Leia mais

Para aprofundamento
11. 05/07/2012 – Bispos se posicionam sobre grandes projetos da Amazônia
Um dos problemas enfrentados hoje pelas populações da Amazônia são os grandes
projetos, que além de causarem grande impacto ao meio ambiente, geram lucros para
alguns e provocam inúmeros impactos sociais negativos nas cidades onde estão
instalados. Esse foi o assunto principal da primeira coletiva oficial concedida à
imprensa na tarde dessa terça-feira, 03 de julho, no Seminário São Pio X, como parte do
10º encontro dos bispos da Amazônia, que está sendo realizado em Santarém-PA.
(IHU)
Leia mais

12. 09/07/2012 - “A corrupção nas prefeituras municipais é um dos
principais fatores para o entrave do desenvolvimento no semiárido”,
declara o agrônomo.
O sertanejo sabe conviver com a seca e, diante de um longo período de estiagem, como
o que se abate pelo semiárido brasileiro, faltam investimentos governamentais para
garantir qualidade de vida aos agricultores. Diante desse cenário, o lema do governo de
combater a seca “é retrógrado”, enfatiza o agrônomo Márcio Moura à IHU On-Line.
Segundo ele, a “seca é cíclica, e devemos aprender a conviver com as adversidades de
um fenômeno que é natural”. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, Moura critica
a transposição do Rio São Francisco, e frisa que se trata de “mais uma ilusão do
governo, que acredita que se combate a seca com superestruturas, em vez de investir nos
sistemas familiares, que já possuem uma dinâmica produtiva, a qual está relacionada
com a segurança alimentar, com a comercialização e com integração com o meio
ambiente”. (IHU)
Leia mais
13. 10/07/2012 - Igreja se despede de Dom Eugênio de Araújo Sales
É com pesar que o Regional Leste 1 da CNBB notícia o falecimento do Arcebispo
Emérito da Arquidiocese do Rio, Cardeal Dom Eugenio de Araújo Sales, na noite de
segunda-feira, 9 de julho de 2012. Aos 91 anos, Dom Eugenio faleceu em casa, no Rio
de Janeiro. Seu lema, fundamentado na Carta de São Paulo aos Coríntios, era:
“Impendam et Superimpendar” (2Cor 12,15: “De mui boa vontade darei o que é meu, e
me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos
amado por vós”). Era o mais antigo cardeal da Igreja Católica. (CNBB)
Leia mais
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