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Direitos Humanos
07/05/2013 - A resistência social em pauta.
No último dia 24 de abril, milhares de trabalhadores do setor público e privado, estudantes e
entidades do movimento sindical e popular realizaram uma marcha em Brasília em defesa dos
direitos da classe trabalhadora e pela anulação da reforma da Previdência. (Adital)
LEIA MAIS
06/05/2013 - População acusa mineradora de violações dos direitos humanos.
Denúncias de grilagem de terras, assoreamento de córregos e rios, coação da população e
destruição do meio ambiente. Estas são algumas acusações feitas pela população, pela
sociedade civil organizada e por representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e
das prefeituras contra a mineradora Anglo American, que atualmente implanta unidade
mineradora no município de Conceição do Mato Dentro (região Central de Minas). (ALMG)
LEIA MAIS
06/05/2013 - Audiência discutirá direito à moradia de 40 famílias em BH.
A violação dos direitos humanos de moradores do bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte,
especialmente com relação ao direito à moradia de quarenta famílias que se encontram
ameaçadas em face da interposição de Ação de Reintegração de Posse pelo Município de Belo
Horizonte será tema de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
Juventude
08/05/2013 - Pastoral da Juventude reafirma luta contra a violência em Seminário Nacional.
"Não à redução da maioridade penal e sim a favor da vida das juventudes”. Esse foi o grito dos
mais de 150 participantes do Seminário da Campanha Nacional contra a Violência e Extermínio
de Jovens ao encerrarem a atividade realizada, em Taguatinga (DF), entre os dias 03 a 05 de
maio de 2013. (AditalJovem)
LEIA MAIS
06/05/2013 - Pró-Jovem Adolescente oferece diversas oportunidades na Regional Norte.

Aulas de dança, música, teatro, inclusão digital, roda de conversa, orientação social e
encaminhamento para emprego. Esses são alguns dos serviços oferecidos através do Programa
Pró-Jovem Adolescente. Na última quinta-feira, no BHCidadania/CRAS Vila Biquinhas, os jovens
de 15 a 17 anos participaram de oficina de música, com a coordenação de professores.
(PortalPBH)
LEIA MAIS
Municípios
07/05/2013 - Orçamento Participativo apresenta proposta de urbanização de vias do Bairro
Vila Mariquinhas.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da URBEL e da Gerência do Orçamento Participativo
da Regional Norte, apresentou, na última semana, o projeto de urbanização de vias no
conjunto Cassange, com inclusão de serviços de drenagem, pavimentação e alargamento.
(PortalPBH)
LEIA MAIS
07/05/2013 - Eleição do Conselho Municipal do Idoso reúne mais de 800 representantes.
Mais de 800 representantes dos grupos da Terceira Idade de Contagem se reuniram nesta
última terça-feira, para eleger os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal do
Idoso. (ContagemMG)
LEIA MAIS
07/05/2013 - Prefeitura participa de conferência livre da Educação.
A Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou da
conferência livre que debateu o Sistema Nacional de Educação e a II Conferência Nacional de
Educação (Conae), que será realizada em 2014. O evento ocorreu na última segunda-feira , no
campus da UFMG. (ContagemMG)
LEIA MAIS
07/05/2013 - Prefeitura de Betim adere a programas de educação.
Garantir a alfabetização das crianças das escolas municipais de Betim no primeiro ciclo
estudantil (de 6 a 8 anos) é o objetivo do Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) e do Pacto
de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). (BetimMG)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
06/05/2013 - Aquecimento global e suas implicações para o futuro humano. Entrevista
especial com Ernesto Lavina.

Ernesto Lavina é geólogo e doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS. É professor na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Tem
experiência na área de Geociências e atua na área de geologia sedimentar. Segundo ele,
“Estamos em um momento realmente crucial. Todas as vezes, nos últimos 800 mil anos, em
que a temperatura média da Terra atingiu patamares como os atuais, entramos em um novo
período frio, que culmina com período glacial. Como não há nada de novo acontecendo em
termos tectônicos na Terra, poderíamos dizer que dentro de um período de 10 a 15 mil anos
entraremos em uma nova era glacial. É um palpite, em função de que a memória da Terra
tende a prevalecer”. Veja a íntegra da entrevista acessando o link abaixo. (IHU)
LEIA MAIS

Econômico
07/05/2013 - Chega ao Senado MP que amplia Bolsa Família.
Foi lida no Plenário do Senado, nesta última terça-feira, a Medida Provisória 590/2012, que
amplia o programa Brasil Carinhoso e assegura renda mínima mensal de R$ 70 por pessoa a
todas as famílias incluídas no programa Bolsa Família. (Senado)
LEIA MAIS
Saúde
07/05/2013 - Mais de 3 mil pessoas se reúnem em passeata contra a dengue no Barreiro.
Com o intuito de mobilizar os moradores, mais de 3 mil alunos das 28 escolas municipais do
Barreiro realizaram uma passeata no final de abril pelas ruas da região. A caminhada teve
como lema "Sempre é hora de combater a dengue!” e faz parte de uma ação que visa
conscientizar a população a manter uma vigilância constante para o combate à dengue.
(PortalPBH)
LEIA MAIS
Educação
08/05/2013 – Divinópolis recebe palestra sobre pacto de direito à alfabetização.
O "Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa" está mobilizando educadores em várias
partes do país. Em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, quase 200 professores da rede
municipal de educação vão participar nesta última quarta-feira no Teatro Usina Gravatá, de
uma atividade para conhecer as ações desse projeto. (G1)
LEIA MAIS
07/05/2013 - Ensino de cidadania pode ser modificado.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
aprovou parecer pela constitucionalidade de projeto que pretende alterar a lei de diretrizes
curriculares da educação básica em Minas Gerais. (ALMG)
LEIA MAIS
PARA APROFUNDAMENTO
Código Florestal: o que queremos para nossas florestas? (ISER.ORG)
A irrigação e a Seca (CorreioDaCidadania)
"A desigualdade segue sendo um problema muito grave no Brasil". (IHU)

LEIA MAIS NO BLOG DO NESP
NASA: mudanças climáticas aumentarão chuvas intensas e secas
Congresso em Foco: Acórdão do mensalão sob críticas de especialistas
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