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Executivo

Governo Federal
27/11/2012 – Porto Seguro: líder do PT defende ida de Cardozo e de Adams ao
Senado.
O senador Walter Pinheiro (PT-BA) defendeu a ida do ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, e do advogado-geral da União, Luis Inácio Adams, ao Senado para
prestar esclarecimentos sobre a Operação Porto Seguro da Polícia Federal. O líder do
PT na Casa disse que as lideranças querem, ainda, que os presidentes das agências onde
trabalhavam os investigados compareçam ao Congresso para dar explicações. A PF
encontrou irregularidades na Agência Nacional de Águas (ANA), na Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq) e na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
No total, seis pessoas foram presas na ação do último dia 23. (Brasil 247)
26/11/2012 Governo federal exonera investigados pela Operação Porto Seguro.
O Diário Oficial da União publicou, no último dia 26, os primeiros nomes de servidores
exonerados de cargos de confiança e a abertura de frentes investigativas e processos
disciplinares decorrentes da Operação Porto Seguro da Polícia Federal. (Agência
Brasil)
Leia mais
26/11/2012 - Passeata no Rio vai defendeu veto ao projeto de redistribuição dos
royalties
O governo do Rio de Janeiro promoveu uma passeata com o slogan “Veta, Dilma”.
Milhares de pessoas se reuniram para pressionar a presidenta Dilma Rousseff a vetar o
projeto de lei que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo. Segundo o governo
do Rio, com a medida, o estado deixará de arrecadar R$ 77 bilhões em receita até 2020.
(Agência Brasil)
Leia mais
26/11/2012 - Projeção de analistas para inflação oficial este ano tem leve redução e
chega a 5,43%
A projeção de analistas do mercado financeiro para a inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), este ano, passou de 5,45% para
5,43%. É a segunda redução seguida na projeção.
Para 2013, a estimativa oscilou de 5,39% para 5,4%. A informação consta do boletim
Focus, pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com instituições financeiras.
(Agência Brasil)
Leia mais

Governo Estadual – Minas Gerais
27/11/2012 - Governador formaliza contrato de financiamento com o Banco
Mundial
O governador Antonio Anastasia formalizou, nessa segunda-feira (26), em Washington
(Estados Unidos), contrato de financiamento com o Banco Mundial (Bird) no valor de
US$ 450 milhões. Os recursos servirão para reestruturação da dívida do Estado junto à
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), originada na década de 1990, quando
o Estado assumiu os saldos da "Conta de Resultados a Compensar” (CRC), que a estatal
possuía junto à União. (Agência Minas)
Leia mais
26/11/2012 - Detentos ganham nova oportunidade de qualificação profissional em
Minas
Os detentos mineiros terão novas oportunidades de qualificação profissional e de elevar
a escolaridade. A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) firmou parcerias com
Organizações Não Governamentais e com uma faculdade, que irão oferecer 4.600 vagas
em cursos profissionalizantes e 200 no ensino superior. (Agência Minas)
Leia mais

Legislativo
Senado
27/11/2012 - Relatório final da CPI do Cachoeira deve ser lido nesta semana
O relatório final da CPI do Cachoeira deve ser lido nesta semana. Entregue na última
quarta-feira (21) pelo relator, deputado Odair Cunha (PT-MG), o texto não é consenso
entre os integrantes da CPI e parte dos parlamentares promete a apresentação de voto
em separado. (Agência Senado)
Leia mais
27/11/2012 - Comissões discutem emendas ao projeto orçamentário de 2013 nesta
semana
As comissões permanentes do Senado reúnem-se nesta semana para votar as emendas
ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA) de 2013, a serem apresentadas na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). (Agência
Senado)
Leia mais
23/11/2012 - Comissão de Educação analisa projetos que alteram a LDB
A exigência de condições mínimas nacionais para a construção, adequação e
equipamento pedagógico de estabelecimentos escolares de educação básica é item da
pauta da reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) desta semana. O
Projeto de Lei do Senado (PLS) 525/2009, de autoria do senador Cristovam Buarque
(PDT-DF), altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) para instituir
este critério.(Agência Senado)
Leia mais

Câmara dos deputados
26/11/2012 - Marco Maia pretende começar a votar a reforma política nesta
semana
O presidente da Câmara, Marco Maia, anunciou a intenção de começar a votar a
reforma política nesta semana em Plenário. O parecer do relator, deputado Henrique
Fontana (PT-RS), foi apresentado no início do ano na comissão especial sobre o tema,
mas nunca houve consenso para a votação do texto. (Câmara notícias)
Leia mais

27/11/2012 - Marco civil da internet retorna à pauta do Plenário nesta semana
O projeto de lei que cria o marco civil da internet (PL 2126/11) retorna à pauta do
Plenário nesta semana. A votação da proposta foi adiada várias vezes, por causa do
impasse em torno de dois pontos do texto do relator, deputado Alessandro Molon (PTRJ): o conceito de neutralidade da rede e a proibição de os provedores de conexão
registrarem dados de acesso dos usuários. (Câmara notícias)
Leia mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
27/11/2012 - Projeto que unifica gestão do solo tem parecer favorável
A unificação da gestão pública do uso do solo, nos casos em que esse uso afeta mais de
um município nas regiões metropolitanas, é o objeto do Projeto de Lei (PL) 3.078/12,
do governador, que recebeu parecer pela legalidade, na forma do substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiçada Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De
acordo com o governador, o objetivo desse projeto é a implementação de diretrizes
gerais e de instrumentos de gestão que permitam o planejamento adequado e sustentável
no uso do solo metropolitano.(ALMG)
Leia mais

Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

26/11/2012 - Candidatos que disputaram segundo turno devem entregar contas até
esta terça-feira
Todos os candidatos a prefeito e a vice-prefeito que disputaram o segundo turno da
eleição deste ano devem entregar suas prestações de contas de campanha à Justiça
Eleitoral até o dia 27 de novembro. Em Minas Gerais, houve votação nas cidades de
Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba. No Brasil, 50 municípios tiveram

votação em segundo turno. Além das contas de candidatos e comitês financeiros, a
Justiça Eleitoral nesses quatro municípios espera, no mesmo prazo, a entrega das
prestações de contas dos diretórios dos partidos (municipais, estaduais e nacionais)
referentes ao segundo turno. (TRE-MG)
Leia mais

STF
26/11/2012 – AP – 470 - Plenário fixa penas de deputados e ex-deputados.
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou as penas a serem aplicadas a vários
deputados e e deputados, dentre eles Pedro Corrêa (PE), Pedro Henry, Waldemar
Costa Neto, José Borba, e Romeu Queirós. (STF)
26/11/2012 - STF cancela registro de terras efetuado em nome do Estado de
Roraima
O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o
cancelamento de registro de glebas efetuados em nome do Estado de Roraima, por se
tratarem de terras que integram o patrimônio da União. A decisão foi tomada na Ação
Cível Originária (ACO 943) ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e atinge a titularidade de terras que somam mais de quatro milhões
hectares. Segundo o Incra, as glebas serão destinadas a programas de reforma
agrária.(STF)
Leia mais

23/11/2012 - Impugnada lei de MG que efetiva não concursados como servidores
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4876) proposta no Supremo Tribunal
Federal (STF) pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel, questiona o artigo
7º da Lei Complementar (LC) 100/2007, de Minas Gerais. De acordo com a ação, esse
dispositivo torna titulares de cargos públicos servidores da área de educação que
mantinham vínculo precário com a administração pública estadual há mais de cinco
anos, lotando-os no Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais.(STF)
Leia mais
Para aprofundamento
27/11/2012 - Entre 150 países, Brasil tem o maior ganho de bem-estar em 5 anos
O Brasil foi o país que melhor utilizou o crescimento econômico alcançado nos últimos cinco anos para
elevar o padrão de vida e o bem-estar da população. Se o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu
a um ritmo médio anual de 5,1% entre 2006 e 2011, os ganhos sociais obtidos no período são
equivalentes aos de um país que tivesse registrado expansão anual de 13% da economia. Veja a
reportagem de Arthur Pereira Filho sobre o assunto, publicada pelo jornal Valor. (IHU)
Leia mais

Notícias rápidas
Mantega discutirá com senadores redução e unificação do ICMS(Agência Senado)
Papel das TVs comunitárias na promoção dos direitos humanos está em debate no
Senado (Agência Senado)
Juiz considera improcedente ação do MP contra Márcio Lacerda (TRE-MG)

6ª Marcha dos Imigrantes reivindica trabalho decente e cidadania universal (Adital)
Comissão da CMBH divulga parecer sobre as sugestões de emendas a LOA 2013(Nossa
BH)
Conheça a proposta de iniciativa popular para a reforma do sistema político
(Plataforma de reforma política)
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