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Povos indígenas
17/04/2013 - Indígena brasileiro premiado pela ONU luta há mais de 20 anos para
salvar sua tribo e floresta
O indígena brasileiro Almir Narayamoga Surui Surui foi um dos cinco homenageados
pelo Prêmio ‘Herói da Floresta’ no Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, que
ocorre entre os dias 8 e 19 de abril em Istambul, Turquia. O prêmio reconhece “heróis
desconhecidos” de todo o mundo que estão trabalhando para sustentar, proteger e gerir
florestas. (ONU Brasil)
Leia mais
15/04/2013 Índios da Raposa Serra do Sol entregam carta de reivindicações para o
governo.
Lideranças da Terra Indígena Raposa Serra do Sol entregaram, no dia 15, uma carta de
reivindicações ao governo federal. Os índios chamaram a atenção para diversas
propostas legislativas e do Poder Executivo que eles consideram uma ameaça aos
direitos dos povos indígenas. (Agência Brasil)
Leia mais
17/04/2013 - Parlamentares pedem no STF conclusão do caso Raposa Serra do Sol
Um grupo composto por senadores e deputados federais foi recebido , no dia 16, pelo
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa. A reunião
teve como pauta a demarcação de terras indígenas, apreciada pelo Supremo no caso
Raposa Serra do Sol (Petição 3388). (Agência Câmara Notícias)
Leia mais
Direitos Humanos
12/04/2013 - Vistos de permanência serão concedidos apenas aos imigrantes
haitianos, diz secretário nacional de Justiça.
Haitianos que entraram ilegalmente no país deverão receber visto humanitário para
garantir sua permanência no país por cinco anos. O documento poderá ser renovado ou
trocado pelo visto permanente. Esta regularização será destinada apenas aos imigrantes
haitianos devido à responsabilidade diplomática e histórica que o Brasil tem com o povo
Haitiano. Outros povos como os africanos e asiáticos passarão por outros
procedimentos. (Agência Brasil)
Leia mais
Juventude
14/04/2013 - Mesmo com chuva, jovens vão às ruas para marcar 100 dias que
antecedem a visita do papa ao Brasil.
Mesmo sobre chuva fina, centenas de jovens se concentraram, no último dia14, na Praia
de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para marcar os 100 dias que antecedem a
chegada do papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O evento está
marcado para o período de 23 a 28 de julho na capital fluminense. (Agência Brasil)
Leia mais
17.04.13 - Senado aprova projeto do Estatuto da Juventude.

Quarenta por cento dos ingressos para espetáculos culturais e esportivos do país serão
obrigatoriamente reservados para estudantes e jovens pobres. O benefício foi
assegurado pelos senadores que aprovaram o Estatuto da Juventude. Eles conseguiram
contornar as divergências que atrasavam a apreciação do texto que reúne um conjunto
de direitos às pessoas entre 15 e 29 anos que vivem no país. (Adital)
Leia mais
Criança e adolescente
15/04/2013 - Brasília faz campanha para que crianças troquem armas de
brinquedo por livros.
O Dia do Desarmamento Infantil, comemorado no dia 15 de abril, foi lembrado no
Distrito Federal com o lançamento da campanha "Arma não é brinquedo: dê livros". A
campanha irá estimular um comportamento pacífico nas ações da sociedade a partir de
pequenas atitudes. O principal objetivo é incentivar o diálogo entre pais e filhos para
resolver problemas e não usar a violência para resolvê-los. (Agência Brasil)
Leia mais
12/04/2013 - CNJ participa de programa socioeducativo do Governo de Minas
Gerais.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai participar do Programa Portas Abertas,
lançado na semana passada pelo Governo de Minas Gerais para aprimorar o
atendimento socioeducativo no estado. A iniciativa tem como objetivo responsabilizar o
adolescente em conflito com as leias impostas, e que sejam realizadas sem a internação
do adolescente, acabando por estimular sua ressocialização e convívio
familiar. (Agência Brasil)
Leia mais
Câmaras Municipais
17/04/2013 – Belo Horizonte - Comissão define nova data para prestação de contas
do executivo.
Em reunião realizada no dia 16, integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças
Públicas da Câmara Municipal alteraram a data da audiência pública para prestação de
contas do primeiro quadrimestre de 2013 pelo Poder Executivo. Ao verificar que a data
anteriormente marcada, 30 de maio, será um feriado, os vereadores decidiram adiar o
evento para o dia 3 de junho, às 19h, no Plenário Amynthas de Barros. (CMBH)
Leia mais
17/04/2013 - 16/04/2013 Prefeitura de Contagem investirá mais de R$ 380 mil
mensais no sistema de previdência
O Legislativo de Contagem aprovou nesta semana, o projeto de lei complementar de
autoria do Executivo, que altera alíquotas de contribuição previdenciária do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem (Previcon).
Apesar do debate acalorado no primeiro turno, todos os vereadores presentes votaram
por sua aprovação.
Leia mais
16/04/2013 – Contagem- Legislativo abre espaço para a discussão sobre defensorias
públicas.
Pela segunda vez em duas semanas, o judiciário fez o uso da Tribuna Livre da Câmara
para pedir apoio aos vereadores em suas mobilizações. No último dia 02, a promotora
de Defesa do Patrimônio Público do município, Ana Letícia Martins de Souza, falou
sobre a necessidade da derrubada da PEC 37. Já nesta semana, o orador foi Eduardo
Cavalieri Pinheiro, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de
Minas Gerais. (CMC)
Leia mais

Reforma política
16/04/2013 - PT lança campanha para coletar assinaturas em favor de projeto de
Reforma Política.
Com a falta de acordo na Câmara para a votação da reforma política, o PT lançou uma
campanha para coletar assinaturas a favor de um projeto de iniciativa popular que mexe
em pelo menos três pontos da reforma: financiamento público de campanhas, voto em
lista preordenada pelos partidos e aumento da participação feminina nas candidaturas.
Também será defendida a convocação de uma assembleia constituinte exclusiva para
tratar da reforma. (Agência Câmara Notícias)
Leia mais
Econômico
17/04/2013 - Banco Central aumenta juros básicos da economia pela primeira vez
em quase dois anos.
Pela primeira vez em quase dois anos, o Banco Central reajustou os juros básicos da
economia. Por 6 votos a 2, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa
Selic em 0,25 ponto percentual, para 7,5% ao ano. (Agência Brasil)
Leia mais
16/04/2013 - Dilma: ajuste para conter inflação não deixará juros em patamares
elevados.
A presidenta Dilma Rousseff disse que um eventual ajuste para conter a inflação no
Brasil não deixará os juros em patamares elevados. Ao participar da cerimônia de
anúncio da retomada da produção de insulina humana no Brasil, Dilma destacou que o
governo atacará a inflação de forma sistemática. (Agência Brasil)
Leia mais
Saúde
15/04/2013 - Postos de saúde iniciam vacinação contra gripe.
Nesta segunda feira, começou a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é
imunizar as pessoas que participam dos chamados grupos prioritários – gestantes,
idosos com mais de 60 anos, crianças entre seis meses e dois anos, profissionais de
saúde, índios, população carcerária e doentes crônicos. A campanha vai até o dia 26 de
abril e incluirá mulheres no puerpério (período de até 45 dias após o parto). Pacientes
que possuem doenças crônicas poderão ser imunizados em postos de saúde e centros de
referência, apresentando sua prescrição médica no ato da imunização. (Agência Brasil)
Leia mais
Para Aprofundamento
'Sede de água e de justiça'. A CNBB e a seca no semiárido (IHU)
Avaliação da política habitacional do Brasil: MCMV (Observatório das metrópoles)
O que é Democracia: Uma ideia tantas vezes subvertida (Brasil247)
LEIA NO BLOG DO NESP
O Mississipi não é aqui
Papa Francisco: "Uma Igreja que não sai adoece na atmosfera viciada de seu fechamento"
Por que correram, deputados?

Fórum Social Arquidiocesano - 20 de abril
IHU: A concentração de terra estimula a violência e a impunidade
Reforma da Cúria Romana

Dom Enemesio Angelo Lazzaris: “Reforma Agrária não foi prioridade de nenhum dos
governos democráticos”.
O governo e a grande mídia
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