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Executivo

Governo Federal
4/12/2012 - Mantega anuncia mais medidas de estímulo à construção civil
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou novas medidas de estímulo à
construção civil. Durante cerimônia de entrega da milionésima unidade do Programa
Minha Casa, Minha Vida, o ministro disse que o setor será beneficiado em três pontos:
desoneração da folha de pagamentos, redução de tributos e acesso a capital de giro
durante o período de construção das habitações. (Agência Brasil)
Leia mais

4/12/2012 - Operação prende 59 policiais militares no Rio suspeitos de
envolvimento com tráfico
Cinquenta e nove policiais militares lotados no 15º Batalhão da Polícia Militar (PM) do
Rio foram presos, no último dia 4, suspeitos de receber propinas de traficantes para não
coibir atividades criminosas em 13 comunidades do município de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. A ação, batizada de Operação Purificação, prendeu ainda 11
suspeitos de tráfico de drogas.
As investigações, feitas em conjunto pela Polícia Federal e pela Secretaria Estadual de
Segurança, tiveram início em abril deste ano, quando o órgão estadual constatou o
aumento do índice de criminalidade em Duque de Caxias. Segundo as investigações, os
policiais recebiam cerca de R$ 2,5 mil, cada vez que faziam plantão em uma das
comunidades do município.(Agência Brasil)
4/12/2012 - Pequenos produtores rurais protestam em frente ao Palácio do Planalto
Trabalhadores e pequenos produtores rurais protestaram em frente ao Palácio do
Planalto, ocupando a rua no local. Provenientes de diversos estados nordestinos, os
manifestantes pedem o perdão das dívidas com o Banco do Nordeste.
Alguns relataram ter feito os empréstimos há mais de dez anos e, sem condições de
pagar, devem até R$ 200 mil. Segundo os manifestantes, o banco estaria tomando terras
dos produtores rurais em desacordo com o Acórdão 834/2011 do Tribunal de Contas da
União. (Agência Brasil)
Leia mais

4/12/2-12 - Governo publica medida provisória que destina royalties do petróleo
para educação
A Medida Provisória 592/2012, que define novos critérios para a distribuição dos
royalties do petróleo para contratos assinados a partir de 3 de dezembro deste ano e sua
destinação integral à educação, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da
União no último dia 3. (Agência Brasil)
Leia mais
3/12/2012 - Centrais protocolam pedido de audiência com a presidenta Dilma para
discutir mudança no fator previdenciário
Representantes de cinco centrais sindicais estiveram, em Brasília, protocolando, no
Palácio do Planalto, um pedido de audiência com a presidenta Dilma Rousseff. Eles
querem que o governo federal coloque em votação ainda este ano o projeto que cria
uma alternativa para o fator previdenciário. O documento é assinado por dirigentes da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e da Nova
Central Sindical de Trabalhadores (NCST). (Agência Brasil)
Leia mais
3/12/2-12 - Dilma sanciona Lei dos Crimes Cibernéticos
A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou, na última sexta-feira, duas leis
que tratam dos crimes cometidos pela internet. Ambas as leis entrarão em vigor em 120
dias, a contar da data de suas publicações no Diário Oficial da União, ocorridas no dia 3
de dezembro. (Agência Senado)
Leia mais
30/12/2012 - Veto parcial a projeto dos 'royalties' mantém regras dos contratos em
vigor
A presidente Dilma Rousseff vetou parcialmente o projeto de lei que modifica a
distribuição dos royalties da exploração do petróleo (PL 2.565/2011). Ela retirou do
texto a parte relativa à repartição dos campos já explorados a fim de garantir a
segurança jurídica de contratos firmados. O respeito aos contratos em vigor era uma das
principais reivindicações de Rio de Janeiro e Espírito Santo, dois dos maiores
produtores de óleo e gás natural do país. (Agência Senado)
Leia mais
Governo Estadual – Minas Gerais
3/12/2-12 - Fábrica instalada em Sete Lagoas prevê vendas de 500 locomotivas nos
próximos anos
Em uma década, mais de 35% da carga transportada no país deve usar o sistema
ferroviário, segundo o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. A reativação e
modernização de mais de 10 mil quilômetros de trilhos a partir do Plano Nacional de
Logística deve iniciar processo de transferência do transporte de carga das rodovias para
as ferrovias. Como consequência, o custo de logística deve ser reduzido e o
investimento do poder público em manutenção de estradas também deve cair.
Atualmente, entre 20% e 30% do que é produzido no país é transportado sobre trilhos,
enquanto o modal rodoviário é responsável por levar entre 50% e 60%, segundo dados
do governo federal e da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). (Estado de
Minas)

Leia mais

Legislativo
Senado
30/11/2012 - Veto divide os senadores de estados produtores e não produtores de
petróleo
Os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), do Rio de Janeiro, e Ana Rita e Ricardo
Ferraço, do Espírito Santo, estados que mais sofreriam perdas caso a receita dos
contratos atuais fossem redistribuídas, manifestaram sua satisfação com o veto parcial à
matéria, que classificou como uma decisão equilibrada da presidente Dilma Rousseff.
Por outro lado, representantes dos estados não produtores de petróleo, que saíram
perdendo com o veto que garante os contratos atuais dos estados produtores
(confrontantes) demonstraram decepção e prometem reagir. (Agência Senado)
Leia mais

Câmara dos deputados
30/11/2012 - Comissões discutem quinta-feira aquisição de terras por estrangeiros.
As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e de Desenvolvimento Rural da
Câmara e de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal realizararão audiência
pública na quinta-feira (6) para discutir a aquisição de terras por estrangeiros.
Os parlamentares vão discutir o Projeto de Lei 4059/12, que proíbe o arrendamento e o
subarrendamento por tempo indeterminado de imóvel rural por pessoa física ou jurídica
estrangeira. A proposta permite que o Congresso, por meio de decreto legislativo e após
manifestação do Executivo, autorize a aquisição de imóvel por pessoas estrangeiras
além dos limites fixados na lei, quando se tratar da implantação de projetos julgados
(Câmara notícias)
Leia mais
04/12/2012 Tensão pode aumentar nos canteiros de Belo Monte, diz representante
sindical
O representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada e
Afins (Sintrapav/PA) e da Federação Nacional dos Trabalhadores da Construção Pesada
(Fenatracop), Eduardo Armond, prevê que a tensão vai aumentar nos canteiros de
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, onde as obras ainda estão em fase
inicial e que, por isso, receberão trabalhadores deslocados das usinas de Santo Antônio
e Jirau, onde as obras estão na fase final. (Agência Câmara)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
4/12/2012 - Duas propostas de iniciativa popular viram emendas ao PPAG
Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais votou 34
Propostas de Ação Legislativa (PLEs) de representantes da sociedade civil, no último

dia 4/12/12. Duas delas foram transformadas em emendas ao Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG); 27 em 35 requerimentos de providência e informações a
órgãos públicos; e cinco foram rejeitadas. Essa foi a segunda reunião da comissão para
votar as 195 Propostas de Ação Legislativa (PLEs), resultantes de audiências públicas
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015, para o
exercício de 2013. Já foram votadas, no total, 51 propostas. (ALMG)
Leia mais
4/12/2012 - PL sobre política contra discriminação racial passa na CCJ
Projeto de lei que estabelece diretrizes para as políticas públicas de combate à
discriminação racial recebeu parecer pela constitucionalidade, na reunião desta terçafeira (4/12/12), da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. Originalmente, a proposição define os princípios e estabelece
diretrizes para a elaboração e execução de políticas públicas para o combate à
discriminação racial e para superação das desigualdades socioeconômicas no que diz
respeito à população negra e às comunidades indígenas e dos quilombos.(ALMG)
Leia mais

Judiciário
CNJ
4/11/2012 - CNJ discutirá destino de bens apreendidos em processos de lavagem de
dinheiro
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai debater sobre o destino dos bens apreendidos
em ações criminais relacionadas à lavagem de dinheiro,em 2013. Esta informação foi
dada durante a a décima reunião anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), realizada semana passada em Conde/PB. No
encontro, ficou decidido que, em 2013, o CNJ discutirá o tema com outros doze dos
sessenta órgãos públicos que fazem parte da Enccla. Nesse caso, o trabalho ficará sob a
coordenação do Ministério Público Federal.
Leia mais
3/12/2012 - Indígenas do Tocantins receberam documentos em mutirão
A comunidade indígena da Aldeia Salto, localizada na cidade de Tocantínia, no
Tocantins, foi beneficiada pelo programa Cidadania, Direito de Todos, desenvolvido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que facilita o acesso dos índios brasileiros à
documentação civil básica. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o CNJ e os demais parceiros da
iniciativa promoveram um mutirão na aldeia. Na ocasião, foram entregues 682
documentos, entre CPF (Cadastro da Pessoa Física), carteiras de trabalho e registros de
nascimento. Essa é a primeira vez que o mutirão será realizado no Tocantins.
Leia mais

Para aprofundamento
Quanto de religioso o Estado liberal tolera? Artigo de Jürgen Habermas(IHU)
“A desigualdade se mundializou”. Entrevista com Pierre Rosanvallon (IHU)
Mobilização social em rede: jovens em tempos de novas tecnologias (Le monde
diplomatique)

Indícios de polarização
Editorial do Le Monde Diplomatique discute os indícios de uma grave crisepolítica nos
países da União Europeia. Uma crise fundada na separação cada vez maior entre as
instituições políticas e as aspirações dos cidadãos.
Notícias rápidas
FGV registra aumento da inflação em três das sete capitais pesquisadas (Agência Brasil)
Seis cidades mineiras estão entre as cem melhores em índice de desenvolvimento(Agência
Minas)

Leia no Blog do Nesp
Briga pela redução da conta de luz antecipa disputa presidencial de 2014
A diferença entre crime organizado e organização criminosa
Prefeito reeleito de Belo Horizonte arrecadou R$ 4,3 milhões após a festa da vitória
Segundo portal G1, 71% das doações a candidatos a prefeito de capitais foram ocultas
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