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Direitos Humanos
25/04/2013 - Moradia: grupos temem que parceria de Haddad/Alckmin exclua baixa renda.
Movimentos de moradia, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e entidades
ligadas ao direito à moradia temem que a parceria entre governo paulista e prefeitura da
capital para construir 20.221 habitações no centro da cidade, anunciada em fevereiro,
provoque mais despejos e exclusão em vez de trazer benefícios. (Abong)
LEIA MAIS
23/04/2013 - “Julgamento dos policiais não põe fim aos massacres”, afirma Pastoral
Carcerária.
A Pastoral Carcerária divulgou, nesta última segunda-feira, um comunicado em que enaltece a
responsabilização criminal de 23, dos 26 policiais envolvidos nas mortes de 13 detentos no
Massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, em São Paulo (SP). Neste fim de
semana, os Policiais Militares foram condenados a 156 anos de reclusão cada, pelo Tribunal do
Júri no Fórum da Barra Funda, na capital paulista. (IHU)
LEIA MAIS
22.04.13 - Migrações. Em vários sentidos, um mesmo direito (humano).
Será realizado em maio, no Brasil, um inédito e importante evento, denominado "Promoção de
direitos no contexto da política migratória brasileira”, que será reeditado em três cidades
(Manaus, São Paulo e Foz do Iguaçu). Organizado pela Organização Internacional para as
Migrações, OIM e pela Secretaria Nacional de Justiça, o evento pretende analisar o fenômeno
das migrações, em geral, de forma integral e assim contribuir para a construção da política
pública brasileira sobre os fluxos migratórios. Um assunto que volta com força à pauta dos
principais desafios brasileiros no século XXI. (Adital)
LEIA MAIS
21/04/2013 - Equipe vistoria condições de vida em comunidades de baixa renda da capital
mineira.
Uma equipe da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e
Ambientais (Plataforma Dhesca Brasil) vistoriou, no último domingo, oito comunidades de
baixa renda localizadas em Belo Horizonte. O objetivo da entidade, uma articulação nacional
de 36 movimentos e organizações da sociedade civil, é verificar denúncias de violações ao
direito à moradia digna. (Agência Brasil)
LEIA MAIS

Infância e adolescência
22/04/2013 - Com apoio da ONU, Brasil sediará fórum internacional sobre nutrição infantil.
O Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizará a
15ª edição do Fórum Global sobre Nutrição Infantil, um grande evento internacional sobre
alimentação escolar que pela primeira vez será realizado no Brasil. O Fórum tem como
objetivo promover a troca de experiências e o debate sobre tendências mundiais e
possibilidades na área de alimentação escolar. (ONU)
LEIA MAIS

Juventude
22/04/2013 - Municípios recebem visitas técnicas do Parlamento Jovem.
A Escola do Legislativo (ELE), da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e o Instituto
de Ciências Sociais da PUC Minas, parceiros no projeto Parlamento Jovem de Minas, realizam
visitas técnicas aos municípios que integram a edição de 2013 do projeto, para dar apoio às
equipes locais na capacitação dos monitores e estudantes envolvidos. Nesta semana, as
equipes da ALMG e da PUC Minas estiveram em Ouro Preto, Carandaí e Nova Serrana. (ALMG)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
23/04/2013 – Belo Horizonte - Comissão apreciou seis projetos de lei.
Em reunião realizada na última terça feira, a Comissão de Saúde e Saneamento emitiu parecer
pela aprovação de seis projetos de lei, com propostas focadas na proteção dos direitos dos
idosos, das pessoas com deficiência, da criança e do adolescente. (CMBH)
LEIA MAIS
22/04/2013 - Belo Horizonte - Segurança no Aglomerado da Serra é tema de audiência.
A Comissão de Administração Pública realizou, nesta semana, uma audiência na Praça do
Cardoso, no Aglomerado da Serra, para discutir segurança, licenciamento e estrutura para a
realização de eventos no local. A reunião foi motivada por tiroteio ocorrido em 17 de março,
durante festa no Aglomerado. Os vereadores vão debater o assunto na própria comunidade,
facilitando a participação da população. (CMBH)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
24/04/2013 - Juntos pela educação ambiental.

Representantes dos ministérios do Meio Ambiente e da Educação reuniram-se, nesta última
quarta-feira na mesa temática "O Município e a Educação Ambiental", para debater o papel
transformador da educação ambiental. O debate faz parte do “II Encontro dos Municípios com
o Desenvolvimento Sustentável", realizado em Brasília. (MMA)
LEIA MAIS
20/04/2013 - Amor pelo Ártico
O Rio de Janeiro foi uma das 280 cidades, em 36 países, que participou, neste sábado, de um
ato do Greenpeace em defesa do Ártico, um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta
devido aos efeitos do aquecimento global. Mais de 20 voluntários usaram seus próprios corpos
para formar, nas areias de Botafogo, a mensagem I love Arctic (Eu amo o Ártico) – mote da
ação que envolveu mais de mil pessoas em todo o mundo. (GREENPEACE)
LEIA MAIS
Reforma Política
22/04/2013 - Plataforma lança petição online em busca de assinaturas pela Reforma Política.
A Plataforma pela Reforma do Sistema Político lançou por meio da comunidade de mobilização
online Avaaz, petição que convida a sociedade a assinar o abaixo assinado em apoio um
Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela Reforma do Sistema Político. O objetivo da
mobilização é angariar 1,5 milhão de assinaturas para que o projeto seja encaminhado ao
Congresso Nacional e seja votado, assim como foi feito com a Ficha Limpa. (Abong)
LEIA MAIS
22/04/2013 -Senado avalia mudanças surgidas na troca de partido.
Nesta semana, os senadores começam a avaliar o projeto de lei que impede a transferência do
tempo de propaganda política no rádio e na televisão e da maior parte dos recursos do Fundo
Partidário, no caso de mudança de um deputado para outro partido. A matéria foi aprovada na
semana passada na Câmara dos Deputados por 240 votos favoráveis. (Cidade Verde)
LEIA MAIS
Econômico
22/04/2013 - Baixo crescimento e preços em alta fazem Brasil viver estagnação, dizem
especialistas.
A expectativa de que o país enfrentará mais um ano de baixo crescimento e inflação próxima
do teto da meta acendeu o alerta para a trajetória da economia brasileira. Segundo
especialistas ouvidos pela Agência Brasil, o termo estagflação descreve adequadamente o
cenário econômico atual, apesar de o fenômeno não se repetir na mesma intensidade que há
40 anos. (Administradores)
LEIA MAIS

22/04/2013 - BNDES decide abandonar a política de criação de ''campeãs nacionais''.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abandonou a
controvertida política de criação de "campeãs nacionais". A informação é do presidente da
instituição, Luciano Coutinho, que não concorda com o uso desse termo. "A promoção da
competitividade de grandes empresas de expressão internacional é uma agenda que foi
concluída", disse Coutinho, em entrevista exclusiva na sexta-feira, na sede do BNDES em São
Paulo. (IHU)
LEIA MAIS
21/04/2013 - Projeto Futurarte, de artesãs de Betim, recebe verba de R$ 591 mil do Banco
do Brasil.
A Cooperativa de Artesanato Futurarte, com sede em Betim, na Grande BH, assinou convênio
com o Banco do Brasil para receber repasse de R$ 591 mil, visando à construção de instalações
para a entidade. Com trabalho voltado para o desenvolvimento de objetos feitos com jornais e
sacos de cimento e ração, a instituição formada por mulheres de bairros carentes da cidade
poderá mais que dobrar o número de participantes com a nova sede. (EM)
LEIA MAIS
Ação Penal 470 - Mensalão
22/04/2013 - Supremo divulga acórdão completo do julgamento do mensalão.
O Supremo Tribunal Federal (STF) disponibilizou nesta última segunda feira, o acórdão
completo da Ação Penal 470, o processo do mensalão. Com mais de 8 mil páginas, o texto
reúne as decisões, os votos e os debates dos ministros durante o julgamento. Na última sexta,
a Corte divulgou apenas um resumo com as principais decisões que ocupou 16 páginas do
Diário da Justiça Eletrônico. (AtardeUol)
LEIA MAIS
Saúde
22/04/2013 - China já registra mais de 103 casos da gripe H7N9 e 20 mortos.
A China contabiliza mais de 103 casos da nova gripe aviária, transmitida pelo vírus H7N9, e as
mortes chegam a 20. No fim de semana, foram confirmadas mais seis pessoas contaminadas
pelo vírus. A idade das pessoas que morreram varia de 58 a 81 anos. Em Xangai, segundo as
autoridades chinesas, três homens contaminados pelo vírus conseguiram se recuperar e
receberam alta médica. (EBC)
LEIA MAIS
22/04/2013 - OMS: não há provas de transmissão do vírus H7N9 entre humanos.
Os trabalhos de prevenção e controle da gripe aviária H7N9 em Shanghai foram realizados a
tempo, de forma eficaz e profissional. As palavras são de Keiji Fukuda, assistente do secretário-

geral da Organização Mundial da Saúde, que participou hoje numa coletiva de imprensa em
Shanghai. Fukuda disse que, até ao momento, não há provas de transmissão do vírus H7N9
entre humanos. (Portuguese)
LEIA MAIS
20/04/2013 - Dengue: governo quer evitar crescimento da doença em 2014.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou no último sábado que planeja uma reunião
com os estados que registraram aumento dos casos de dengue este ano, como Minas Gerais,
São Paulo e Goiás. O objetivo é conter o avanço da doença no país em 2014. (EBC)
LEIA MAIS
Educação
24/04/2013 - Governo suspende bolsas do Ciência sem Fronteiras para Portugal.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciou na última quarta feira, o cancelamento
do edital do programa Ciência sem Fronteiras para Portugal. As universidades portuguesas
serão suspensas esse semestre do programa. Segundo o ministro, a intenção é que os
candidatos aperfeiçoem ou aprendam uma segunda língua. (EBC)
LEIA MAIS
23/04/2013 - Escolas rurais, quilombolas e indígenas são tema de evento.
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) promoveu
nesta última quarta e quinta-feira em Brasília, uma reunião técnica com os gestores municipais
de educação para tratar do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). O
evento reuniu gestores de secretários de educação de vários pontos do Brasil com escolas no
campo. (PortalMec)
LEIA MAIS
22/04/2013 - Estudantes da região amazônica farão iniciação científica em outros estados
nas férias.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) está desenvolvendo
um projeto para levar estudantes de graduação da região amazônica para atuarem em
projetos de iniciação científica em universidades de outras regiões do país. A intenção é que o
projeto comece até, no máximo, as férias do fim deste ano. (EBC)
LEIA MAIS

PARA APROFUNDAMENTO
"Uma revolução". A lei n. 10.639/3 e o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas
escolas. Entrevista especial com Lúcia Regina Pereira
Povos indígenas não são tratados como protagonistas. Entrevista com Roberto Antonio
Liebgott
ONU, seduzida pelo setor privado
LEIA NO BLOG DO NESP
Organizações vão a Brasília denunciar violações de direitos e criminalização da ação social
Estudo da FGV: Quanto menor a renda e a escolaridade, maior o respeito à lei
Redução da maioridade penal: uma proposta falaciosa
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