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Executivo
Governo Federal
6/11/2012 - Mercadante diz que repasse dos royalties para educação pode evitar
aumento de impostos
O repasse integral dos royalties do petróleo para a educação pode servir como uma
fonte de receita “concreta” para o país atingir a meta de aplicar, até 2020, 10% do
Produto Interno Bruto (PIB) na educação, sem a criação de impostos, disse o ministro
Aloizio Mercadante. (Agência Brasil)
Leia mais
5/11/2012 - Ministério do Desenvolvimento Social vai lançar portaria que define
agricultura urbana este ano
Produzir alimentos nas cidades pode ajudar no abastecimento de centros urbanos, gerar
emprego e renda, além de oferecer uma opção saudável para a população. A chamada
agricultura urbana e nas proximidades das cidades é praticada em mais de 600 locais em
todo o Brasil. São comunidades, grupos ou indivíduos que produzem, principalmente
hortaliças, tanto para o consumo próprio quanto para serem vendidos em feiras e
mercados. Segundo a secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Maya
Takagi, há uma dificuldade de mapeamento desses agricultores, principalmente por falta
de parâmetros legais que os definam. Por isso, está sendo preparada uma portaria que
deve ser publicada em dezembro deste ano. (Agência Brasil)
Leia mais
2/11/2012 - Enem bate recorde e reúne mais de 5,7 milhões de estudantes neste fim de semana
Mais de 5,7 milhões de estudantes de todo o país participam do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), realizado pelo Ministério da Educação (MEC) neste final de
semana. Segundo o ministro Aloizio Mercadante, é um número recorde. (Planalto)
Leia mais
31/10/2012 - Assentados exportam 500 toneladas de feijão para Venezuela
Um navio cargueiro partiu, no último dia 31, com destino a Venezuela, transportando
uma carga de 500 toneladas de sementes de feijão preto, produzidas no Projeto de
Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul.
São 12,5 mil sacas de 40 quilos cada que deverão ser entregues em 15 dias ao governo
para distribuição aos agricultores familiares venezuelanos ainda em novembro deste
ano, para iniciarem o plantio do feijão.(Planalto)
Leia mais
30/10/2012 - Governo já liberou R$ 3 bilhões para amenizar efeitos da estiagem
O governo federal já liberou R$ 3 bilhões para ações emergenciais de enfrentamento à
estiagem, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Integração Nacional, que

coordena os repasses. Segundo o órgão, mais de 3 milhões de famílias estão sendo
diretamente beneficiadas em todos os estados do Nordeste e em Minas
Gerais.(Planalto)
Leia mais
Governo Estadual – Minas Gerais
5/11/2012 - Governo de Minas lança comissão para enfrentamento à violência
contra mulheres
Minas Gerais ganhou, a partir do dia 5, um novo instrumento para combate à violência
doméstica e familiar. Nessa data, 11 instituições assinaram uma resolução conjunta que
cria a Comissão Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O
grupo irá sistematizar discussões e proposição de medidas que previnam e reprimam a
violência de gênero no Estado. (Agência Minas)
Leia mais
5/11/2012 - Governador inicia agenda na Ásia em busca de novos investimentos
para Minas
No primeiro dia de compromissos, Anastasia visitou a sede da Samsung, em Seul, e
encontrou-se com universitários mineiros. (Agência Minas)
Leia mais
31/11/2012 - Secretário empossa novos membros do Conselho Estadual do Idoso
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Cássio Soares, empossou, na manhã
no último dia 31 os novos membros do Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais
(CEI/MG), para a gestão 2012/2015. Eliana Márcia Fialho Souza Bandeira,
representante da Secretaria de Estado de Saúde no CEI/MG, foi nomeada presidente do
conselho em substituição a Filipe Willer. (Agência Minas)
Leia mais

Legislativo
Senado
6/11/2012 - Lei Nacional de Adoção pode sofrer mudanças
A revisão da Lei Nacional de Adoção (Lei nº 12.010/2009) foi defendida durante
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para
analisar processos suspeitos de adoção de cinco crianças na Bahia. (Agência Senado)
Leia mais
6/11/2012 - Senadores querem discutir irregularidades identificadas pelo TCU em
2011
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle
(CMA) realizará audiência pública para discutir relatório de atividades do Tribunal de
Contas da União (TCU) em 2011, no qual estão reunidas as recomendações daquela
Corte e apontadas irregularidades na aplicação de dinheiro público. (Agência Senado)
Leia mais

5/11/2-12 - Cientista política alerta para projetos que restringem direitos dos
quilombolas
Em audiência pública realizada no último dia 5, a cientista política Lilian Gomes alertou
para os projetos de lei que, segundo ela, visam restringir os direitos dos quilombolas às
suas terras. Como exemplo, a pesquisadora citou a PEC 215/2000, proposta de emenda
à Constituição que transfere do governo para o Congresso a responsabilidade pela
demarcação de terras indígenas e quilombolas. (Agência Senado)
Leia mais
1/11/2012 - Comitiva de senadores vai visitar índios Guarani-Kaiowá
Comitiva de senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) vai visitar os índios Guarani-Kaiowá na região de Dourados, no Mato Grosso do
Sul, para conhecer a situação que enfrentam.(Agência Senado)
Leia mais
1/11/2012 - Requerimento de prorrogação da CPI do Cachoeira é lido em Plenário
O 1º vice-presidente do Senado, Anibal Diniz (PT-AC), no início da sessão plenária do
último dia 1º, fez a leitura do requerimento de prorrogação, por mais 48 dias, dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista, destinada a investigar as
relações do contraventor Carlos Cachoeira com agentes públicos e privados.(Agência
senado)
Leia mais
31/11/2012 - Senado aprova projeto que define crimes cibernéticos
Infrações relacionadas ao meio eletrônico como invadir computadores, violar dados de
usuários ou derrubar sites estão mais perto de se tornarem crimes. Foi aprovado no
Senado o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 35/2012, que altera o Código Penal para
tipificar como crime uma série de delitos cibernéticos. Como recebeu emendas na Casa,
a matéria segue para revisão da Câmara dos Deputados. (Agência Senado)
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
6/11/2012 - ALMG pretende discutir segurança nas fronteiras de Minas
Audiências públicas devem discutir formas de se prevenir a migração da criminalidade
de outros Estados para MG. O objetivo dos encontros será discutir medidas de
fortalecimento do programa estadual “Cinturão de Segurança” e formas de se prevenir a
migração dacriminalidade de outros estados para o território de Minas Gerais.(ALMG)
Leia mais
31/11/2012 – Audiências de revisão do PPAG marcam a semana na Assembléia
Sete audiências de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
2012-2015 marcarão a próxima semana (5 a 9/11/12) na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. As comissões recebem membros do Executivo para tratar do
planejamento de redes e suas respectivas ações para o ano de 2013. Além disso, o
Plenário vai receber o Ciclo de Debates Cooperar 2012, que vai tratar dos desafios e
estratégias do cooperativismo na sociedade contemporânea. (ALMG)
Leia mais

31/11/2012 – Carreira na Educação Básica terá grupo de trabalho na ALMG
Na busca de um consenso entre profissionais da educação e Governo do Estado, a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou, No dia 31 de outubro audiência
pública da Comissão de Administração Pública para discutir o Projeto de Lei (PL)
3.461/12, de autoria do governador Antonio Anastasia, que altera a rotina de trabalho e
a carreira dos servidores. O debate foi acompanhado pelos professores, que lotaram o
espaço para o público no Plenarinho IV. Ao final do encontro, ficou definida a
montagem de um grupo de trabalho para aprofundar as discussões.(ALMG)
Leia mais
30/11/2012 - CCJ aprova parecer ao Projeto de Lei de Empréstimo com BNDES
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, em reunião extraordinária,
parecer de 1º turno pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei
de autoria do governador. A proposição autoriza o Executivo a realizar empréstimo com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), até o limite de
R$ 93,3 milhões, no âmbito do Programa de Modernização da Administração das
Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais
(PMAE). (ALMG)
Leia mais
30/11/2012 - CCJ analisa aumento do empréstimo do BB para o Governo
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais concluiu pela legalidade do Projeto de Lei que autoriza empréstimo do Banco
do Brasil para o Governo do Estado. A autoria da proposição é do governador do
Estado. (ALMG)
Leia mais
Câmara dos deputados
6/11/2012 - Câmara pode votar hoje royalties do petróleo
Em seu parecer, o relator destina 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a
educação. O fim da taxa básica de telefonia lidera o ranking de participação popular
entre as propostas que os cidadãos exigem que sejam votadas pelos deputados.(Agência
Câmara de Notícias)
Leia mais
30/10/2012 - Cidadãos podem sugerir emendas ao orçamento de 2013 pela internet
A Câmara criou uma comunidade virtual no portal e-Democracia para que o cidadão
participe do debate sobre o Projeto de Lei Orçamentária para 2013. Os internautas
podem apresentar propostas de alteração do texto e fazer comentários. O Orçamento da
União costuma ser votado no Congresso Nacional em dezembro, antes do recesso
parlamentar.
Participe
Judiciário
TSE
6/11/2012 - Eleições municipais têm menor custo desde a adoção da urna eletrônica

As eleições municipais de 2012 tiveram o menor custo desde a adoção do sistema de
votação por urna eletrônica, em 1996. Segundo dados divulgados hoje pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), as eleições custaram R$ 2,81 por eleitor – em 2008, últimas
eleições municipais, a média foi R$ 3,75, e em 2000, R$ 4,45. (Agência Brasil)
Leia mais
6/11/2012 - TSE deve julgar todos os recursos até 17 de dezembro
A presidenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, disse que a
Corte deve julgar todos os recursos pendentes sobre registro de candidaturas até a data
da diplomação dos eleitos, no dia 17 de dezembro. De acordo com a ministra, a projeção
é possível devido ao ritmo dos julgamentos até o momento. O TSE recebeu, ao todo, 8,3
mil processos relacionados às eleições municipais deste ano. Até agora, 5,4 mil
processos foram julgados.(Agência Brasil)
31/10/2012 - Candidatos que disputaram o primeiro turno têm de prestar contas
finais até terça-feira (6)
Os candidatos que encerraram a sua participação nas Eleições 2012 no primeiro turno
têm até terça-feira (6) para apresentar à Justiça Eleitoral suas prestações de contas finais
de campanha. O mesmo prazo vale para comitês financeiros e partidos.(TSE)
Leia mais

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
5/11/2012 - Presidente do TRE recomenda que partidos retirem suas propagandas
eleitorais
O presidente do TRE-MG, desembargador Antônio Carlos Cruvinel, encaminha nesta
terça-feira (6) a todos os órgãos de direção partidária do Estado, ofício recomendandolhes a remoção da propaganda eleitoral por eles utilizada nas Eleições 2012, bem como
a restauração do bem em que foi posta.(TRE)
Leia mais
31/10/2012 - Doadores de campanha já declararam voluntariamente cerca de 5
milhões de reais
As doações foram declaradas voluntariamente por doadores e fornecedores no “Módulo
de informações voluntárias de campanha” disponível nos sites do TRE-MG e do TSE,
referentes às eleições 2012 em Minas. Com o sistema, doadores e fornecedores de
campanha podem fornecer informações para ajudar na fiscalização das contas eleitorais.
As informações pelo sistema poderão ser enviadas à Justiça Eleitoral até o prazo final
para recebimento das prestações de contas das campanhas eleitorais, dia 6 de novembro,
para despesas referentes ao primeiro turno, e 27 de novembro para despesas referentes
ao segundo. (TRE)
Leia mais
CNJ
6/11/2012 - Ministro do STJ defende utilização de processo eletrônico

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) José de Castro Meira defendeu, no
segundo dia do VI Encontro Nacional, a utilização do processo judicial eletrônico por
todas as Cortes do país. (Agência CNJ de notícias)
Leia mais

30/11/2012 - Futuro do Judiciário divide opiniões de especialistas
Especialistas confrontaram leituras otimistas e pessimistas sobre o futuro da justiça
brasileira no V Seminário Justiça em Números, promovido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). O crescimento do volume de processos em tramitação e da classe média
brasileira opôs as visões do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) Aurélio Wander Bastos e da pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGVRio) Tania Rangel. Enquanto o professor da UFRJ acredita que o excesso de processos
pode comprometer o funcionamento da justiça brasileira, a pesquisadora da FGV-Rio
aponta a criação do CNJ como alternativa para os atuais e futuros desafios do Poder
Judiciário. (Portal CNJ)
Leia mais
Para aprofundamento
5/11/2012 - País planeja 15 novas usinas na Amazônia
A oferta de energia elétrica no País tem de crescer 42.600 megawatts (MW) nos
próximos dez anos, e o Brasil vai colocar em operação entre três e quatro usinas
hidrelétricas por ano para atender à demanda. A Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) já planejou a entrada em operação de 34 novas usinas hidrelétricas até 2021,
sendo 15 delas na Amazônia Legal. (IHU)
Leia mais
31/10/2012 - São Paulo, uma guerra particular
Agora a informação é oficial: a explosão de violência em São Paulo tem relação com
uma guerra entre o crime organizado e a Polícia Militar. Os jornais de quarta-feira
(31/10) revelam detalhes que confirmam suspeitas de descontrole das autoridades do
estado sobre seus agentes e evidenciam que a causa principal da onda de assassinatos é
a própria estratégia de segurança.(Observatório da imprensa)
Leia mais
30/10/2012 - A corrida estrangeira pela terra brasileira. Entrevista especial com
Maíra Martins
“Apesar de pequenos agricultores produzirem quase a metade dos alimentos no mundo,
eles constituem a população mais fragilizada, em situação de miséria e fome, cuja
ausência de titularidade ou posse da terra os torna mais vulneráveis”, constata a
socióloga.(IHU)
Leia mais
30/12/2012 - O Brasil que sai das urnas: Balanço das eleições municipais 2012
Concluído o segundo turno, o balanço preliminar das eleições municipais de 2012
começa a ser feito. Quais são as forças e lideranças políticas que saem ganhando e
perdendo? Quais são os partidos que saem fortalecidos e fragilizados? Que cenários as
eleições municipais prospectam para a disputa de 2014? As eleições de 2012
apresentaram alguma novidade do ponto de vista do comportamento eleitoral? O

balanço na sequência procura responder a essas questões e ao mesmo problematizar o
conteúdo político dessas eleições.(IHU)
Leia mais

Notícias rápidas
Começa dia curso sobre Poder Legislativo Municipal (ALMG)
A câmara dos deputados disponibiliza para os cidadãos informação sobre os recursos
financeiros da União destinados aos estados. (Câmara dos deputados)
Percentual de negros inscritos no Enem se aproxima da presença desse grupo na
população(Agência Brasil)
Novo código penal tem de romper com lógica do encarceramento em massa(Adital)
Leia no Blog do Nesp
Voto facultativo: segundo Datafolha, 44% dos paulistanos não teriam ido às urnas
Oito milionários conquistam a prefeitura de capitais
Como dez forças políticas saem das eleições 2012
As eleições municipais e a questão metropolitana
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