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Executivo

Governo Federal
13/11/2012 - IBGE: apenas 6,2% dos municípios têm plano de redução de riscos de
desastres naturais
Do total de municípios brasileiros em 2011 (5.565), apenas 344 (6,2%) tinham planos
municipais de redução de riscos de desastres naturais e recuperação ambiental
preventiva. Cerca de 10% (564) estavam elaborando o documento e 32,5% (1.812)
declararam ter algum tipo de programa ou ação de gerenciamento de riscos. A drenagem
urbana, presente em 1.135 cidades, e redes e galerias de águas pluviais, construídas em
1.090 municípios, são as ações mais executadas. (Agência Brasil)
Leia mais
12/11/2012 - Brasil vai sediar conferência global sobre trabalho infantil
Autoridades brasileiras assumiram a responsabilidade de liderar o balanço sobre os
progressos e os desafios que deverão ser identificados na atuação do Brasil e de outros
países para o combate do trabalho de crianças e adolescentes, no âmbito na 3ª
Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que será realizada em Brasília, em outubro
de 2013. (Agência Brasil)
Leia mais

12/11/2012 - Para Maria do Rosário, combate à extrema pobreza será maior
contribuição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU
O combate à extrema pobreza será a maior contribuição do Brasil para o Conselho de
Direitos Humanos das Nações Unidas disse a ministra da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. O país foi eleito hoje, com
184 votos, para exercer o seu terceiro mandato no conselho, responsável por promover e
proteger os direitos humanos em todo o mundo e alertar sobre violações na área.
(Agência Brasil)
Leia mais
8/11/2012 - Comissão da Verdade começa a analisar atuação das igrejas na
ditadura militar
A Comissão Nacional da Verdade fez, no último dia 8, a primeira reunião do grupo de
trabalho que vai investigar o papel das igrejas na ditadura militar. Durante o encontro,
especialistas e membros da comissão analisaram estudos acadêmicos existentes sobre o
tema. (Agência Brasil)
Leia mais

Governo Estadual – Minas Gerais
13/11/2012 - Taxa de desemprego entre a população negra cai 14 pontos
percentuais na RMBH em sete anos
A taxa de desemprego entre a população negra da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) caiu de 21,2%, em 2004, para 7,3% em 2011. Esse dado é do
boletim especial sobre a inserção do negro no mercado de trabalho da Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e
Emprego (SETE), Fundação João Pinheiro (FJP) e Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Leia mais

12/11/2012 - Prefeituras vão conhecer plano de operação do Radar Meteorológico
no período chuvoso
Órgãos do Governo de Minas e defesas civis municipais passarão a receber SMS com
boletins climáticos e terão mais alinhamento nas informações sobre o tema.
Atualmente são elaborados dois boletins diários com a previsão do tempo para as
próximas 72 horas, além de avisos meteorológicos ao longo do dia. Os boletins e os
avisos estão disponíveis na página do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de
Minas Gerais (Simge) no endereço www.simge.mg.gov.br. A possibilidade do envio por
SMS possibilitará maior agilidade das autoridades quanto às providências a serem
tomadas em caso de emergências. (Agência Minas)
Leia mais

Legislativo
Senado
12/11/2012 - Votação do relatório preliminar deve acelerar exame do Orçamento
Exame do projeto do Orçamento da União para 2013 pode ganhar novo impulso esta
semana com a votação do relatório preliminar apresentado pelo relator-geral, senador
Romero Jucá (PMDB-RR). (Agência Senado)
Leia mais
12/11/2012 - Cristovam volta a defender aplicação dos recursos do pré-sal em
educação
O senador Cristovam Buarque (PDT-DF), em pronunciamento no Senado, voltou a
dizer que espera que os recursos dos royalties do petróleo da camada pré-sal possam
ser investidos na educação, alertando que o petróleo precisa ser usado para construir o
futuro. (Agência Senado)
Leia mais

13/11/2012 Sarney: projeto dos royalties aprovado na Câmara pode apaziguar a
questão
O presidente José Sarney (PMDB-AP) disse, ao chegar ao Senado nesta terça-feira (13),
que o projeto de lei sobre a divisão dos royalties do petróleo está bom e que serviria
para apaziguar a questão. (Agência Senado)
Leia mais

Câmara dos deputados
13/11/2012 - Plenário pode votar marco civil da internet
A votação do marco civil da internet (PL 2126/11, apensado ao PL 5403/01) é o
destaque da pauta do Plenário desta semana. Também pode ser votado, entre outros
itens, o requerimento de urgência para o projeto que acaba com a assinatura básica na
telefonia (PL 5476/01). Esse projeto lidera o ranking de participação popular entre as
propostas que os cidadãos esperam ser votadas. (Agência Câmara)

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
13/11/2012 - Três audiências nesta terça (13) encerram revisão do PPAG
Três audiências públicas encerram a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) 2012-2015 em Belo Horizonte nesta terça-feira (13/11/12). A
revisão, feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, refere-se ao exercício de
2013. Proposto pelo Governo do Estado a cada quatro anos, o PPAG estabelece, de
forma regionalizada, os objetivos, as metas e os investimentos da administração pública.
A revisão para o exercício de 2013 tramita na ALMG sob a forma do Projeto de Lei
3.472/12, do governador. (ALMG)
Leia mais
13/11/2012 - Aprovados pedidos de empréstimos para o Estado
Somados, recursos chegam a R$ 8,25 bilhões e virão de instituições de crédito federais;
oposição critica operações. (ALMG)
Leia mais
13/11/2012 - Situação de moradores da Vila Fazendinha será discutida
Comunidade, localizada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, corre risco de ser
removida da área. (ALMG)
Leia mais

Judiciário
TSE
8/11/2012 - Prestações de contas finais referentes ao 1° turno das Eleições 2012 já
estão disponíveis
Já estão disponíveis no Portal do TSE as prestações de contas finais de campanha dos
candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições municipais de 2012. As

informações podem ser acessadas no caminho “Eleições > Eleições 2012 > Prestação de
contas > Prestação de contas – Eleições 2012 > Prestação de contas de campanha” .
Segundo a área técnica responsável no TSE, o processamento das prestações de contas
ainda não foi concluído em razão do volume de contas eleitorais recebidas. Até o
momento, foram concluídas as cargas dos vereadores e prefeitos eleitos no país.
Entretanto, ainda estão pendentes de conclusão cerca de 75 mil prestações de contas de
campanha. (TSE)
Leia mais
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

12/11/2012 - Tribunal defere pedidos de veiculação de propaganda de partidos
para 2013
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) já deferiu oito solicitações
de partidos políticos com representação no Estado para a veiculação de propagandas
político-partidárias no decorrer do primeiro semestre de 2013. Atualmente são 29 os
partidos com representação em Minas. (TRE)
Leia mais
STF
13/11/2012 - Prisão especial não se aplica aos condenados do mensalão
O relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Joaquim Barbosa, afirmou não haver mais espaço para o benefício de prisão especial
para os condenados no julgamento. Ele explicou que esse tipo de prisão apenas cabe nos
casos em que se dá a prisão provisória. Ele se recusou a falar especificamente de
pessoas julgadas no processo. (Exame.com)
Leia mais

CNJ
13/11/2012 - Defensoria-MG realizará mutirão de reconhecimento de paternidade
Em comemoração ao Dia Nacional da Família (08/12), a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais (DPMG) promoverá, no dia sete de dezembro, o Mutirão "Direito a Ter
Pai". Durante o evento, serão realizados gratuitamente: reconhecimento de paternidade
espontâneo, exame de DNA para as primeiras 200 pessoas cadastradas, e ações de
investigação de paternidade. (Agência CNJ de notícias)
Leia mais
13/11/2012 - CNJ lança Informativo de Jurisprudência
Agora você pode acompanhar, em primeira mão, as decisões do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) pelo Informativo de Jurisprudência. O boletim traz, de forma rápida e
acessível, o resumo dos principais julgamentos realizados no Conselho. (Agência CNJ
de notícias)
Leia mais
12/11/2012 - Projeto de lei busca evitar prisões desnecessárias
O Congresso Nacional enviou para sanção da presidente Dilma Rousseff projeto de lei
que altera o Código do Processo Penal (CPP) e prevê que o tempo da prisão provisória,

da prisão administrativa ou da internação seja levado em conta pelo juiz no ato de
definição da pena privativa de liberdade. Atualmente, o juiz só pode fazer esse cômputo
quando a pena já está em execução. Assim, em função da espera pela decisão judicial,
muitos condenados acabam permanecendo presos por mais tempo do que deveriam. O
CNJ apoia a mudança, uma vez que ela garante os direitos dos detentos e alivia a
superlotação dos presídios. (Agência CNJ de notícias)
Leia mais
Para aprofundamento
13/11/2012 - "A lógica do PCC é a lógica da sociedade brasileira". Entrevista especial com José
Claudio Alves
"O PCC é uma organização localizada nesse sistema imenso, injusto, torturador e que movimenta
recursos consideráveis para a manutenção do que se poderia chamar de “bem-estar” de alguns
criminosos e enriquecimento de alguns dos membros desse aparato do Estado, ou seja, dos servidores
que participam dessa estrutura", declara o sociólogo.” (IHU)
Leia mais
13/11/201’2 - A energia elétrica e a economia brasileira
O custo principal de uma hidrelétrica é o investimento inicial em construção; já o custo
de operação e manutenção é relativamente baixo. No caso das hidrelétricas já
amortizadas, a diferença entre o preço de mercado e o custo de produção tem permitido
à concessionária ganhar uma "renda extraordinária. (IHU)
Leia mais
13/11/2012 - O descarte consciente dos medicamentos e os problemas causados pela
destinação incorreta no meio ambiente
Joe Roseman é pesquisador e coordenador acadêmico da Brasil Health Saúde. Nesta
entrevista, ele explica a ideia do descarte consciente dos medicamentos e os problemas
causados pela destinação incorreta no meio ambiente. (Adital)
Leia mais
Notícias rápidas
12/11/2012 - ALMG oferece cursos a distância de orçamento público (ALMG)
13/11/2012 - Renda de trabalhadores negros cresce cinco vezes mais que a de não
negros na Grande São Paulo (Agência Brasil)
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