De olho na política – 31/07 à 07/08
Executivo
Governo Federal
1. 07/08/2012 - Servidores federais vão recorrer até amanhã da decisão do
STJ que autoriza corte de ponto
Os servidores federais do Distrito Federal vão recorrer até quarta-feira (8) da decisão do
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, suspendendo
o mandado de segurança concedido pela Justiça Federal que impedia o corte de ponto
dos grevistas. Na avaliação do presidente do Sindsep-DF, Oton Pereira, o corte de ponto
fere o direito à paralisação, assegurado pela Constituição Federal, o que permitiria
recurso ao STF. (Agência Brasil)
Leia mais
2. 01/08/2012 - Governo não altera proposta para professores
universitários e enviará projeto ao Congresso
Sem ceder às pressões dos professores das universidades e dos institutos federais, o
governo enviará ao Congresso Nacional a proposta de reajuste salarial e de
reestruturação do plano de carreira apresentada na semana passada. O anúncio ocorreu
hoje (1º) à noite depois de quase três horas de reunião no Ministério do Planejamento e
representantes das entidades da categoria, em greve há 77 dias. Das quatro entidades
que representam os docentes federais de ensino superior, três se recusaram a firmar
acordo com o governo. (Agência Brasil)
Leia mais
Senado
3. 07/08/2012 – Senado vota política de cotas para Universidades Federais.
Projeto aprovado pelo Plenário reserva 50% das vagas em universidades federais para
alunos de escolas públicas. Critérios étnico-raciais e de renda familiar também serão
utilizados. Política valerá por dez anos. (Agência Senado)
Leia mais
4. 01/08/2012 - Sarney diz não ser tão importante divulgar salários com
nomes dos servidores
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse quarta-feira (01), na volta dos
trabalhos legislativos após o recesso, que a Casa cumpriu seu papel ao divulgar os
salários dos servidores, mesmo que não tenha sido nominal. Apesar de aguardar decisão

definitiva sobre a divulgação nominal dos servidores, Sarney ponderou que não vê tanta
importância na divulgação dos nomes. (Agência Senado)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
5. 07/08/2012 - ALMG faz balanço da campanha por mais recursos para a
saúde
O movimento Assine + Saúde, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e entidades
parceiras, já conseguiu cerca de 300 mil assinaturas para apresentação ao Congresso
Nacional de projeto de lei de iniciativa popular que determina a aplicação mínima de
10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. O balanço foi apresentado no
dia 7/8/12, em reunião no Salão Nobre. A meta geral da campanha é reunir 1,5 milhão
de assinaturas em todo o País (1% do eleitorado nacional), em pelo menos cinco
Estados. (ALMG)
Leia mais
6. 06/08/2012 - Lei que altera contribuição patronal do Estado é
sancionada
O governador Antônio Anastasia sancionou, na última sexta-feira (03), a Lei
Complementar 123, que aumenta a alíquota da contribuição do Estado referente aos
servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/01, de 11% para 22%, com
efeitos retroativos a 1º/1/12. Para os segurados que ingressaram no serviço público
estadual após 31/12/01, a contrapartida patronal será de 19%. O projeto tramitou na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi aprovado em 2º turno por unanimidade
pelos deputados presentes no Plenário em votação no dia 11/7. (ALMG)
Leia mais
Câmara dos Deputados
7. 01/08/2012 – População precisa saber quanto ganham servidores, diz
presidente da Câmara
O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-SP), minimizou quarta-feira
(01) a liminar que suspendeu a divulgação nominal dos salários dos servidores da Casa.
Apesar de defender a lista de salários com os nomes, Maia diz que o importante é a
população saber quanto ganham os funcionários da Câmara. Ele informou que o assunto
está sendo analisado pela área jurídica da Câmara. (Agência Senado)
Leia mais
Judiciário
TER-MG
8. 01/08/2012 – TRE-MG divulga dados sobre o processo eleitoral no
estado.
De acordo com informações disponíveis no site do TRE-MG, Os registros de
candidaturas ainda estão sendo processados. Os dados já lançados no sistema e com
divulgação autorizada pelo juiz eleitoral podem ser acessados no site do TSE, pelo

DivulgaCand, que apresenta informações sobre todos os candidatos por município. É
possível consultar também o sistema de Estatísticas de Candidaturas, com o perfil dos
candidatos que disputam as Eleições 2012. Através da página do TRE-MG, o eleitor
pode ter acesso aos números de candidatos de todos os municípios mineiros e aos gastos
de campanha previstos pelos partidos. (TRE-MG)
Leia mais
STF
9. 03/08/2012 - AP 470 - Acusação descreve participação de parlamentares
em suposto esquema criminoso
Ao prosseguir em sua sustentação oral, o procurador-geral da República, Roberto
Gurgel, tratou da denúncia contra parlamentares supostamente cooptados para compor a
base aliada do governo à época dos fatos denunciados na Ação Penal 470, em
julgamento no Supremo Tribunal Federal. Tratou também de supostos envolvidos em
esquemas de lavagem de dinheiro, por meio de tesoureiros, intermediários e empresas.
Gurgel afirmou que, até o momento, a defesa dos parlamentares exposta no trâmite da
AP 470 não teria conseguido apresentar “um único argumento aceitável para justificar
por que os acordos envolviam sempre a entrega de dinheiro em espécie”. (STF)
Leia mais
CNJ
10. 07/08/2012 - Lei Maria da Penha completa seis anos de vigência
Mais conhecida como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 – que coíbe a violência
doméstica e familiar contra a mulher – completa seis anos nesta terça-feira (7/8). Faz
aniversário com muitos motivos para ser celebrada. Levantamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) aponta que a norma vem sendo de fato importante
instrumento na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Desde que a
legislação entrou em vigor até dezembro do ano passado, as varas e juizados
especializados em todo o Brasil registraram a instauração de 685.905 procedimentos
para coibir esses crimes. Veja na integra da notícia o ranking nacional de violência
contra a mulher, nos estados brasileiros, no link abaixo. (CNJ)
Leia mais
Para aprofundamento
11. 07/08/2012 - Dilma comanda um país à beira da greve geral
O País vive um momento crítico de greves de servidores federais, que atinge diversas
regiões e categorias. Já são mais de 350 mil funcionários públicos de braços cruzados,
dentre eles professores e servidores de Universidades Federais, agências reguladoras,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos ministérios da Agricultura e
Saúde, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente (Ibama) entre outros. A greve faz parte da ampla mobilização de 23
entidades de servidores públicos federais. (Brasil 247).
Leia mais
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