De olho na política – 08/08 a 13/08
Executivo
Governo Federal
1. 13/08/2012 - População indígena do Brasil cresce 205% em duas décadas
e indica acerto na condução das políticas públicas para o setor
A população indígena do Brasil cresceu 205% desde 1991, quando foi feito o primeiro
levantamento no modelo hoje utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Há 20 anos, eles eram 294 mil. Mas, dados divulgados pelo
instituto revelam que os índios são agora 896,9 mil – 36,2% em área urbana e 63,8% na
área rural,têm 305 etnias e falam 274 idiomas, número maior do que o que se conhecia
até agora.(Planalto)
Leia mais
2. 08/08/2012 - Mulher denuncia violência, mas Estado não acolhe por falta
de rede de atendimento, diz ministra
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, disse
quarta-feira (8) que é preciso ampliar a rede de atendimento às mulheres vítimas de
violência, sobretudo no interior do Brasil. Dados da pasta indicam que o país tem
apenas 377 delegacias especializadas. Para a ministra, uma rede de atendimento para
mulheres vítimas de agressão só pode ser considerada completa na medida em que
oferece, além das delegacias, casa-abrigo, pronto-socorro especializado e vara de
família. (Agência Brasil)
Leia mais
Senado
3. 08/08/2012 - Primeira votação de destaques à MP do Código Florestal
desagrada ambientalistas
A primeira votação de destaques à Medida Provisória (MP) do Código Florestal deixou
a bancada ambientalista insatisfeita. Isso porque a comissão mista que analisa as
propostas de emendas ao texto enviado pelo governo aprovou a inclusão no projeto de
destaque que acaba com as áreas de preservação permanente (APPs) em rios não
perenes. Para o senador Jorge Viana (PT-AC), que relatou o projeto do código no
Senado, essa emenda trata da metade dos rios do país. “Os rios não perenes são os
pequenos ou as nascentes. Eles secam durante um período do ano e depois, quando
chove, voltam a encher e desaguam nos rios perenes. Se eles não forem preservados,
todos os outros estão em risco. É de uma irresponsabilidade alarmante”, disse Viana.
(Agência Brasil).
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
4. 10/08/2012 - Sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013
O governador Antonio Anastasia sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
2013 (Lei 20.373). A LDO contém as previsões de arrecadação e despesas do Estado
para o próximo ano. A sanção foi publicada, no dia 10/8, no Diário Oficial do Estado, o
Minas Gerais.(ALMG)
Leia mais
5. 09/08/2012 - Policiais federais pedem apoio à Assembleia Legislativa
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu agentes, escrivães e papiloscopistas
da Polícia Federal que reivindicam a reestruturação de suas carreiras. O 1º-secretário da
ALMG, deputado Dilzon Melo (PTB), os deputados Sargento Rodrigues (PDT),
Lafayete de Andrada (PSDB) e a deputada Liza Prado (PSB) receberam os policiais
federais e prometeram mobilizar as bancadas de seus respectivos partidos na Câmara
dos Deputados a fim de apoiarem as categorias nas negociações junto à União. Para o
deputado Sargento Rodrigues, um dos pontos mais importantes da pauta de
reivindicação é a exigência de tratamento equânime nas carreiras da PF.(ALMG)
Leia mais
Câmara dos Deputados
6. 13/08/2012 - CPI examina convocação de quatro governadores
Quatro governadores e um ex-governador estão entre as autoridades passíveis de
convocação pela CPI do Cachoeira esta semana. A comissão parlamentar de inquérito
que apura as relações políticas do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos
Cachoeira, reúne-se nesta terça-feira (14) para analisar mais de 200 requerimentos. Na
pauta, há pedidos de convocação dos governadores de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Tocantins e Goiás. No caso do governador goiano, Marconi Perillo (PSDB), o
pedido é de reconvocação, pois ele já prestou depoimento à CPI em junho.(Congresso
em foco)
Leia mais
7. 10/08/2012 - STF autoriza CPMI do Cachoeira a dispensar depoente que
não quiser falar
O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira, senador Vital
do Rêgo (PMDB-PB), poderá continuar liberando as testemunhas que se recusarem a
responder às perguntas dos integrantes da CPMI, mediante habeas corpus que lhes
garanta o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmos. A decisão foi
tomada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para os
deputados Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e Rubens Bueno (PPS-PR), a decisão do
presidente da CPMI de liberar os depoentes violou o exercício das prerrogativas do
mandato parlamentar, pois a realização de oitivas “é inerente às atividades
desenvolvidas por uma comissão parlamentar de inquérito e prerrogativa dos membros
que a compõem”.(Agência Câmara)
Leia mais
Judiciário
TSE

8. 10/08/2012 - Justiça Eleitoral realiza simulados nos sistemas que serão
usados nas Eleições 2012
Com o intuito de assegurar o sucesso das Eleições 2012, a Justiça Eleitoral deu início
neste mês de agosto à realização de simulados para testar os sistemas eleitorais que
serão utilizados no pleito municipal de outubro. Os simulados abrangem, entre outros
aspectos, a votação com identificação biométrica e os programas de apuração,
totalização e divulgação dos resultados da eleição.(TSE)
Leia mais
9. 09/08/2012 - Definidos os tempos e a ordem da propaganda eleitoral
gratuita em Belo Horizonte-MG
Está definida a distribuição do tempo para o horário eleitoral gratuito no rádio e na
televisão para as eleições deste ano, na capital mineira. Em audiência pública, realizada
no auditório do TRE-MG, com a presença de representantes de partidos políticos e de
emissoras de rádio e de televisão, ficou definida a ordem de veiculação e o tempo de
propaganda eleitoral gratuita, que começa no próximo dia 21 de agosto e vai até 4 de
outubro. (TSE)
Leia mais
STF
10. 10/08/2012 - Febrafite questiona decreto que trata da greve de
servidores federais
Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI 4828) ajuizada pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos
Estaduais (Febrafite) contra o Decreto 7.777, editado pela Presidência da República.
Para a autora da ADI, o decreto foi proposto de forma “casuística” e traduz “uma
verdadeira afronta ao princípio democrático, fere de morte princípios fundamentais
expressos na Constituição da República e desvaloriza as Administrações Tributárias e
suas carreiras, essenciais ao funcionamento do Estado”.(STF)
Leia mais
11. 10/08/2012 - AP 470 - Plenário encerra sessão com 25ª sustentação de
defesa
Com as cinco sustentações orais realizadas sexta-feira(10), no plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), a Corte encerra a semana tendo concluído as apresentações dos
defensores de 25, dos 38 réus da Ação Penal (AP) 470, conhecida como Mensalão.
Nesta segunda-feira (13), as sustentações reiniciam, com as apresentações dos
advogados dos demais 13 réus. Abaixo, o link para a lista de todas as defesas já ouvidas
e aquelas que ainda se apresentarão.(STF)
Leia mais
STJ
12. 10/08/2012 - STJ determina que fiscais do Ministério da Agricultura
mantenham pelo menos 70% do efetivo trabalhando
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que os fiscais agropecuários do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) mantenham de 70% a
100% de seu efetivo trabalhando, dependendo da área de atuação. A decisão é do
ministro Napoleão Nunes Maia Filho e atendeu o pedido de medida cautelar da

Advocacia Geral da União (AGU). No caso de descumprimento, está prevista multa
diária de R$ 100 mil contra o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários
(Anffa Sindical).(Agência Brasil)
Leia mais
Para aprofundamento
13. 13/08/2012 - ‘Defesa vê caixa 2 como conduta corriqueira’. Entrevista
com Eliana Calmon
A poucos metros do plenário do Supremo Tribunal Federal, a corregedora Nacional de
Justiça, Eliana Calmon, acompanha o julgamento do mensalão e revela sua
expectativa. "É uma grande oportunidade de estabelecermos alguns valores, morais,
éticos, políticos, por isso o julgamento do mensalão é tão importante", disse. Para ela, a
defesa dos réus trata a tese do caixa 2 como "se fosse conduta corriqueira, socialmente
consentida". Eliana Calmon diz que não conhece as provas dos autos, mas para ela o
escândalo "soa como corrupção". (IHU)
Leia mais
14. 10/08/2012 - Governistas temem derrota e freiam votação de MP do
Código Florestal
A reunião da comissão especial que terminaria de examinar as sugestões de alterações à
medida provisória (MP) do Código Florestal, marcada para quinta-feira (09), foi
remarcada para o fim do mês após o governo avaliar como desastroso o resultado do
primeiro dia de votação. Na última quarta-feira, a bancada ruralista conseguiu emplacar
mudanças importantes na legislação, inclusive na proteção das margens dos rios. (IHU)
Leia mais
15. 09/08/2012 - Voto nas capitais custa entre R$ 10,64 e R$ 187,34
Feitas as contas de número de eleitores versus gastos declarados de campanha pelos
partidos, o portal UOL chegou hoje ao preço estimado de cada voto nas capitais do
Brasil. O mais caro é o de Palmas, no Tocantins, estimado em R$ 187,34, enquanto o
mais em conta é o do Rio de Janeiro, avaliado em R$ 10,64. A capital paulista fica na
17ª posição desse ranking, com custo estimado de gastos de R$ 39,62 por eleitor
inscrito. (Brasil 247)
Leia mais
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