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O cantor Pepino di Capri aplaudidissimo em jantar na casa de Marisa e Ricardo Vicintim. O 
governador Anastasia entre os que o aplaudiam.

Aecio Neves garante ao blog:agora sou candidato a presidente em 2.014. Ê um anseio 
nacional. Depois de outubro inicio viagens pelo pais.

Um grande sucesso o Clube de Permuta de Paulo Cesar Alkimim Oliveira e Leonardo 
Bortoleto.Adesao de grandes empresas no Clube de Permuta.

Com a colaboração de Ana Lúcia Cortez, Eliane Hardy, Dilke Fonseca e Flávio 
Penna. 

DIREITO DE MANIFESTAR O VOTO II
Postado em 01/06/2012 às 05:18

Esse direito envolveria igualmente a possibilidade de o parlamentar dispor desse recurso e votar 

publicamente. Na ação, o senador alega que houve a proposição de uma Proposta de Emenda 

Parlamentar (PEC) suprimindo o voto secreto nos casos de perda de mandato parlamentar. O 

tema, tratado na PEC 38/2004, estaria aguardando inclusão na ordem do dia para votação em 

plenário há dois anos. “Esse fato é também relevante para a presente demanda mandamental, 

pois demonstra que, muito embora exista vontade expressa de parte significativa dos senadores 

de manifestar publicamente seus votos nos processos de perda de mandato parlamentar, a via 

formal da alteração legislativa não culmina em uma conformação institucional que permita ao 

parlamentar representar seus eleitores abertamente”, diz a ação. O pedido requer que seja 

determinada à mesa do Senado Federal a criação de um procedimento formal e eletrônico 

mediante o qual o senador possa ter seu voto individualizado e divulgado publicamente. 

Impetrado com pedido de liminar, o mandado de segurança foi distribuído ao ministro Celso de 

Mello. 

CRISTÓVAM BUARQUE DEBATE EDUCAÇÃO EM BH
Postado em 01/06/2012 às 05:16

Ana Paula e Márcio Ladeira, Raymundo 
Lippi e Vanessa Geo Ladeira

Miguel e Inês Safar, Ítalo e Maria Emilia 
Gaetani, Daniel Portugal

Flávio Martins, Gustavo Mendicino, 
Marcos Souza Lima Filho e Lucas 
Desimone
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A diretora-presidente da ESJUS e do IESLA Sara Bernardes (foto) 

participou de evento promovido pela ACMinas com a presença do 

senador Cristovam Buarque (foto) para debater a política de 

educação no Brasil. Ela defendeu a importância da aprovação do 

Projeto de Lei PLS 399/11, em discussão no Senado, que trata da 

revalidação automática de diplomas emitidos por instituições 

estrangeiras de ensino superior. O senador também se 

manifestou favorável à medida, ressaltando que deverá ser válida 

para as universidades que tiverem comprovada credibilidade e 

excelência no ensino. O “Bate Papo ACMinas” aconteceu no espaço de eventos Imperador, em 

Belo Horizonte, contando também com a presença do diretor acadêmico da ESJUS Joaquim 

Miranda e do diretor comercial da Escola Superior Jasube Gouveia. 

A CRÍTICA AO EXCESSO
Postado em 01/06/2012 às 05:13

O senador Aécio Neves (foto) atacou a atuação do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva no episódio que envolveu o ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Aécio considerou 

"muito grave" que um ex-presidente busque interferir em outro 

poder. Afirmou ainda que "há algo de veracidade no relato de 

Gilmar". Pré-candidato à presidência em 2014, Aécio disse ainda 

que Lula surpreendeu o país e que essa não era a expectativa 

dos que acreditaram na palavra dele. "Ninguém está acima da lei 

e ninguém pode tudo num país que preze a democracia", declarou 

o senador, para quem houve excesso na ação de Lula. 

TODO CUIDADO É POUCO
Postado em 01/06/2012 às 05:12

Já o ex-presidente Lula da Silva (foto) disse, sem citar nomes, 

que "tem que tomar cuidado" em relação "a uma minoria que não 

gosta de mim", referindo-se, principalmente, ao ministro Gilmar 

Mendes. "Vou falar de pé, porque senão podem dizer que eu 

estou doente. Pra evitar esses pequenos dissabores [...] Você 

sabe que tem muita gente que gosta de mim, mas tem algumas 

que não gostam. Eu tenho que tomar cuidado contra essas. São 

minoria, mas estão aí, né, no pedaço", disparou Lula ao chegar ao 

púlpito onde proferiu palestra de uma hora, em evento da ONU 

em Brasília, sobre estratégias para desenvolvimento de países pobres e redução de 

desigualdades sociais. 

UMA SITUAÇÃO MUITO FAVORÁVEL
Postado em 01/06/2012 às 05:10

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte voltou a cair no mês de abril, 

passando dos 5,4% registrados em março para 5% da população economicamente ativa. O 

número é o menor da série histórica da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-RMBH), 

iniciada em 1996, que foi divulgada nessa semana, pela Fundação João Pinheiro, Secretaria de 

Estado de Trabalho e Emprego (Sete), Dieese e Fundação Seade. No período avaliado, a 

redução de 10 mil pessoas (7,6%) no contingente de desempregados em relação ao mês anterior 

resultou do aumento de 8 mil ocupações (0,3%), somado à retirada de 2 mil pessoas do mercado 

de trabalho (0,1%). O mês de abril também apresentou o menor tempo médio de procura por 

trabalho já registrado pela pesquisa: 24 semanas. “É normal que a taxa de desemprego diminua 

após o primeiro trimestre. A expectativa é mantê-la estável ou reduzi-la nos próximos meses. 

Estamos em uma situação favorável como nunca estivemos”, conclui o coordenador da PED pela 

Fundação João Pinheiro, Plínio Campos. 

RIO+20 EM SELO
Postado em 01/06/2012 às 05:09

Os Correios colocam em circulação, hoje, uma série de selos em homenagem a Rio+20 -

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada entre os 

dias 13 e 22 de junho, no Rio de Janeiro. Serão comercializadas uma minifolha com três selos e 

uma folha com 24 selos, além de cartões-postais e envelopes temáticos. Esta emissão retrata 
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alguns dos principais temas que serão discutidos na Rio+20. Ao apresentar imagens divididas em 

diversas representações da vida cotidiana e nos pilares do desenvolvimento sustentável, os 

Correios contribuem com a divulgação dos principais objetivos da conferência. Os Correios são 

patrocinadores da Rio+20 e estarão presentes em todos os espaços da conferência, com 

exposição de práticas socioambientais da empresa. Além disso, a Rio+20 terá duas agências de 

Correios para atendimento ao público. 

EXIGINDO PROVIDÊNCIAS
Postado em 01/06/2012 às 05:08

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) 

criticou o estado de conservação da BR-367, em Minas Gerais, e 

alertou sobre os acidentes fatais na rodovia pela falta de 

manutenção, em entrevista ao Programa de Rádio Voz do Brasil. 

Ontem, Bernardo Santana (foto) se reuniu com o ministro dos 

Transportes, Paulo Sérgio Passos, para cobrar empenho para a 

recuperação e a manutenção das principais rodovias federais que 

cortam o estado, como a BR-367, que atravessa o Vale do 

Jequitinhonha, e a BR-381 Norte, no trecho entre Belo Horizonte e 

Governador Valadares. 
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