De olho na política – 10/10 a17/10
Executivo
Governo Federal
1.
16/10/2012 - Gasolina pode subir 10% depois do segundo turno
Graça Foster já pediu o reajuste ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, e avisou que
projetos de investimento serão cortados se não houver aumento; presidente da estatal,
no entanto, vem tendo desgaste com a área econômica. (Brasil 247)
Leia mais

2.

15/10/2012 – Governo avalia: Lei de Cotas contribui para saldar dívida
histórica do Brasil com os jovens mais pobres.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou,no programa de rádio Café com a
Presidentaveiculado no dia 15, que o objetivo da Lei de Cotas é ampliar o acesso às
universidades e institutos federais para os jovens de escolas públicas, negros e índios.
No programa, ela destacou a assinatura da regulamentação da Lei de Cotas, publicada
na edição do Diário Oficial da União do dia 15 de outubro. (Blog do Planalto)
Leia mais
3.
16/10/2012 - Agricultores familiares com até 29 anos já podem acessar
linha de investimento do Pronaf Jovem
Agricultores familiares com até 29 anos interessados em acessar a linha de investimento
do Pronaf Jovem, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), já podem
contratar o financiamento por meio do Banco do Brasil. (Blog do Planalto)
Leia mais

Senado
4.
16/10/2012 - CPI do Cachoeira será prorrogada, mas prazo ainda não foi
definido
CPI do Cachoeira será prorrogada. A decisão foi tomada, no dia 16, por unanimidade,
durante reunião de representantes partidários que integram a comissão. O prazo de
prorrogação, no entanto, ainda não foi definido por falta de acordo entre as lideranças.
A definição se dará após o segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro.(Agência
Senado).
Leia mais

5.
16/10/2012 - Comissão de Educação aprova limite para número de alunos
por turma
As turmas de pré-escola e dos dois anos iniciais do ensino fundamental deverão conter
no máximo 25 alunos, segundo estabelece o projeto de lei do Senado (PLS 504/2011),
de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE), aprovado nesta terça-feira (16), em
decisão terminativa, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). Segundo o
projeto, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as turmas dos anos
seguintes do ensino fundamental e as turmas do ensino médio serão compostas por até
35 alunos. (Agência Senado)
Leia mais

6.

16/10/2012 - Revalorizar magistério é objetivo de plano nacional

Os professores brasileiros têm motivo para ficar de olho no Congresso nos próximos
meses. O projeto do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Câmara dos
Deputados, deve chegar ao Senado até o fim deste mês. O PL 8.035/10 traz metas
específicas para a valorização do magistério, como a melhoria progressiva dos salários
até a equiparação com outras categorias, o estabelecimento de prazo para criação de
planos de carreira e a execução de uma política nacional de formação para garantir
graduação e pós-graduação aos docentes da educação básica.(Jornal do Senado)
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
7.
16/10/2012 - Executivo solicita autorização para empréstimo
O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, no dia 16/10/12,
mensagem do governador AntonioAnastasia solicitando autorização para que o
Executivo contrate operação de crédito de R$ 3,48 bilhões junto ao Banco do Brasil. A
autorização vai tramitar na forma do Projeto de Lei (PL) 3.491/12, em regime de
urgência, também a pedido do governador.(ALMG)
Leia mais
8.
16/10/2012 - Governo quer reduzir imposto para segmento de eletrônicos
O Governo do Estado pretende conceder mais um regime especial de tributação, desta
vez ao setor de eletrônicos. Mensagem com esse objetivo foi lida na Reunião Ordinária
da Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 16/10/12. Ao encaminhar
o documento, o governador em exercício, Alberto Pinto Coelho, explicou que tomou a
medida em reação a benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro para o setor de fabricação de eletrônicos. (ALMG)
Leia mais
Câmara dos Deputados
9. 16/10/2012 - CPI do Tráfico de Pessoas investigará denúncia de adoção ilegal na
Bahia
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas vai à Bahia ouvir os
envolvidos em um suposto esquema de adoção ilegal na cidade de Monte Santo.
Reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, mostrou que cinco filhos, entre

eles uma criança de dois meses, foram tirados da casa dos pais pela polícia e entregues à
adoção em junho do ano passado. Há suspeita de irregularidades no processo.(Agência
Câmara de notícias)
Leia mais
10. 11/10/2012 - Disque-Câmara: 72% dos cidadãos querem mudanças no Código
do Consumidor
Brasileiros reclamam da burocracia e da falta de punição a empresas que desrespeitam o
cliente, mas poucos recorrem aos órgãos de defesa do consumidor,
apontapesquisa.(Agência Câmara de notícias)
Leia mais
11. 11/10/2012 - Especialistas defendem lei federal para controlar a publicidade
infantil
Desde 2001, os deputados discutem um projeto de lei (5921/01) que disciplina a
propaganda de produtos infantis.
Especialistas ligados ao processo socioeducativo de crianças e adolescentes são
praticamente unânimes em afirmar que a publicidade direcionada ao público
infantojuvenil precisa de um controle maior do Estado. O principal argumento é o de
que a autorregulamentação do setor e o próprio controle dos pais não são suficientes
para evitar que a publicidade acabe tendo mais influência no desenvolvimento infantil
do que a própria educação.(Agência Câmara de notícias)
Leia mais
Judiciário

TRE
12. 16/10/2012 - Candidatos que disputaram primeiro turno têm até 6 de novembro
para prestar contas
Todos os candidatos a prefeito e a vereador em Minas Gerais que disputaram o primeiro
turno das eleições deste ano têm até o dia 6 de novembro de 2012 para apresentar suas
prestações de contas à Justiça Eleitoral. O prazo, previsto naResolução 23.376/2012, do
TSE, também é válido para os comitês financeiros e partidos políticos.(TRE)
Leia mais
13. 10/10/2012 - Quase metade dos prefeitos que tentaram a reeleição em Minas
foram eleitos em 2012
Dados fornecidos pelos candidatos, quando do pedido registro de candidatura para as
eleições de 2012, e informações existentes no banco de dados da Justiça Eleitoral
indicam que dos 347 candidatos a prefeito em Minas que pleiteavam uma vaga para a
reeleição, 171 obtiveram êxito.(TRE)
Leia mais
STJ
14. 16/10/2012 - Partilha de bens na dissolução de união estável, após a Lei 9.278,
dispensa prova de esforço comum

A partir da vigência da Lei 9.278/96, os bens adquiridos a título oneroso na constância
da união estável, individualmente ou em nome do casal, pertencem a ambos, dispensada
a prova de que sua aquisição decorreu do esforço comum dos companheiros. Com esse
entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu o
recurso de ex-companheira, que pretendia ver partilhados somente os bens adquiridos
em nome de ambos e não todos os bens acrescentados ao patrimônio durante a
constância da união.(STJ)
Leia mais
STF
15. 15/10/2012 -AP 470: Voto do presidente do STF conclui análise de evasão de
divisas e lavagem
Último a votar na sessão do dia 15, que analisou o item VIII da Ação Penal 470
(Mensalão), o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Britto, julgou
improcedente a denúncia formulada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em
relação aos réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, acusados de lavagem de dinheiro
e evasão de divisas.(STF)
Leia mais
Para aprofundamento
16. Nova Lei de cotas entra em vigor já
Em quatro anos, todas as universidades federais reservarão 50% das vagas para
alunos da rede pública.O Ministério da Educação (MEC) decidiu que Lei de Cotas em
universidades e institutos federais seja implementada a partir de 2013. Pela lei, 12,5%
das vagas já têm de ser reservadas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em
colégio público.(Outras mídias)
Leia mais
17. Começa mobilização que poderá transformar coleta de lixo no país
As contribuições de representantes da sociedade civil, de governos e do setor privado
para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no país serão
concluídas no fim do ano que vem. Enquanto isso, os debates municipais e regionais
que precedem o encontro, marcado para outubro de 2013, começam em três meses. Mas
será apenas durante a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA), que esses
setores vão apresentar, em tom mais conclusivo, as estratégias que já foram
incorporadas em suas atividades e as novas medidas que ainda poderão ser adotadas.
(Outras mídias)
Leia mais
18. Um remédio para matar ou salvar o SUS?
Em entrevista recente, Richard Sennet apontou a tendência atual de adoção de um
modelo em que as organizações já não empregam trabalhadores, mas compram trabalho.
O mesmo estaria se passando com o Estado.
Será possível pensar um Estado sem funcionários, carreiras, saberes e instituições
próprias que sejam a materialização do interesse público em áreas que até mesmo a
Constituição define como de relevância pública, como a saúde? Para alguns gestores
governamentais, a resposta afirmativa a essas questões fundamenta-se em algumas

premissas: a) a perene convivência entre público e privado na saúde; b) o
aperfeiçoamento dessas relações por meio de mecanismos contratuais; c) a
inexorabilidade da integração entre público e privado em um sistema nacional de
saúde.(Le monde diplomatique)
Leia mais
19. Compra de empresas nacionais por estrangeiras dobra em seis anos
A compra da Amil pela americana UnitedHealth, por quase R$ 10 bilhões, anunciada
na semana passada, coroou um ano recorde em aquisições de empresas brasileiras por
grupos estrangeiros ou fundos de privateequity também internacionais. Segundo
levantamento da PwC, empresa de auditoria e consultoria, o número de aquisições de
participação majoritária ou minoritária em empresas nacionais por estrangeiros dobrou
desde 2006, passando de 106 para 209, até agosto. (IHU)
Leia mais
20. Mídia se deixa manipular e apanha
(...) jornais e jornalistas precisam lutar o tempo todo contra manipulações. O modo de
funcionamento da imprensa, a cada etapa de sua trajetória, é deslindado por pessoas
suficientemente espertas – ou inteligentes, vá lá – para usar esse conhecimento a seu
favor, mas contra a verdade (cognoscível) dos fatos. Quando estava ainda em seu
primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso explicou em livro-entrevista a Roberto
Pompeu de Toledo o modus operandi dosplantadores de notas. Pouca coisa mudou
desde então. (Observatório da Imprensa)
Leia mais
21. As pesquisas e a volatilidade das nuvens
Não dá para não desconfiar: Fernando Haddad 47% vs. José Serra 37% (Datafolha,
11/10)! Mas, como? No domingo das eleições (7/10) o resultado não foi Serra 31% e
Haddad 29%? Elementar, meu caro: “2º turno é outra eleição”. Sim, mas a decisão e a
migração são assim tão automáticas? Dia seguinte, o Ibope confirmatório: Haddad, 48%
vs. Serra, 37%. Mas assim mesmo, cifras exatamente iguais? Será que os dois institutos
“combinaram”? Só falta aparecer o Vox Populi e dar Serra 52% vs. Haddad 48%... Para
o eleitor, principalmente aquele que se guia pelas pesquisas – muito mais gente do que
se pensa –, é um nó na cabeça. (Observatório da Imprensa).
Leia mais
Notícias rápidas
22. Profissionais da educação lutam para garantir a Lei do Piso(Jornal do Senado)
23. Que tristeza a condição dos professores!(Adital)
24. Aconteceu dia 17o lançamento da Cartilha e Vídeos da campanha pela Reforma
Política. (Adital)
25. Santos (SP) sediará seminário sobre uso indevido de medicamentos em crianças e
adolescentes. (Adital)

Leia no Blog do Nesp
26.Mais de 3 milhões votaram em candidatos sub judice
27Plataforma da Reforma Política e MCCE reforçam ações em prol da Reforma
Política
28. Propaganda no rádio e na TV começou no sábado onde haverá segundo turno em
Minas

EXPEDIENTE
O BOLETIM De olho na política – 10/10 a 17/10
é uma publicação semanal de responsabilidade do Núcleo de Estudos Sociopolíticos
(Nesp), da Arquidiocese de Belo Horizonte e PUC Minas. Responsáveis: Prof. Robson
Sávio Reis Souza | Profa. Raquel Beatriz Junqueira Guimarães |
E-mail: nesp@pucminas.br
Site:www.pucminas.br/nesp | Blog:www.pucminas.br/nesp/legislativo
Telefone: 3319-4978

