Boletim Informativo - De olho na política – Ano 2 - n.24
Direitos Humanos
16/05/2013 - Palestra no Centro da capital inclui debate sobre direitos humanos e questões
raciais.
A Regional Centro-Sul, por meio da Gerência de Políticas Sociais, realizou na última semana a
palestra “Direitos Humanos e Questões Raciais”. A palestra foi realizada na sede da Regional
Centro-Sul, no Centro da capital, e foi uma iniciativa do Gestor de Promoção de Igualdade
Racial. (PortalPbh)
LEIA MAIS
14/05/2013 - Governo cede a ruralistas e inicia desmonte da Funai.
A corrente campanha de desmonte da Fundação Nacional do Índio (Funai), realizada pelo
próprio governo federal, teve seu ápice na última quarta-feira com a participação da ministrachefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, na audiência pública realizada pela Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na Câmara dos Deputados.
Aplaudida pelos parlamentares ruralistas, ela correspondeu prontamente aos desejos da
bancada e anunciou que até o final deste semestre será definido um novo marco regulatório
para os processos de demarcações das terras indígenas. (ABONG)
LEIA MAIS
14/05/2013 Quase 3 mil foram resgatados do trabalho escravo em 2012
Números divulgados nesta segunda-feira (13) pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do
Trabalho Escravo (Detrae), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), indicam que no
Brasil 2.849 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravo no ano de
2012. Os resgates decorreram de 255 ações de fiscalização, ao todo, realizadas pelo MTE.
(IHU)
LEIA MAIS
13/05/2013 - Estrangeiros resgatados de trabalho escravo no Brasil são 'ponta de iceberg'.
No dia em que o Brasil comemora 125 anos da abolição da escravatura, especialistas ouvidos
pela BBC Brasil afirmam que no cenário atual do combate ao trabalho escravo no país, a
situação que desponta como a mais preocupante é a dos estrangeiros que chegam ao Brasil
em busca de um eldorado de oportunidades. (BBCBrasil)
LEIA MAIS

Juventude
16/05/2013 - Pré-Conferência da Juventude na Pampulha mobiliza centenas de jovens.
Com o tema “Jovem, sua voz pode fazer a diferença”, a 4ª Pré-Conferência da Juventude da
Pampulha, realizada na Escola Municipal Dom Orione, no bairro São Luís, reuniu 140 jovens no
último sábado. O objetivo era discutir e elencar propostas temáticas, além de eleger os
delegados e o conselheiro que vão representar os jovens da Pampulha na 4ª Conferência
Municipal da Juventude, que vai ser realizada nos dias 7 e 8 de junho. (Portalpbh)
LEIA MAIS
15/05/2013 - Parlamento Jovem realiza evento em Viçosa nesta sexta.
O Parlamento Jovem de Minas promoveu, nesta última sexta-feira, no município de Viçosa
(Zona da Mata), um encontro entre monitores, participantes e técnicos da Escola do Legislativo
(ELE) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (ALMG)
LEIA MAIS
Acompanhamento dos poderes públicos
13/05/2013 - Curso capacita sociedade civil para acompanhar o Legislativo.
Estimular as pessoas e organizações da sociedade civil a acompanhar as atividades do Poder
Legislativo, além de repassar as metodologias utilizadas para a realização desse trabalho, são
os objetivos do curso Acompanhando o Legislativo, que será realizado no dia 11 de junho, de 9
às 18 horas, na Escola do Legislativo (ELE). (ALMG)
LEIA MAIS
Municípios
30/04/2013 - Dia 18 ocorrerá o
Nacional das Cidades

encontro municipal de preparação para Conferência

Com o objetivo de contribuir para a construção de políticas públicas para o setor e também
para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, Belo Horizonte realizará etapa municipal
da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que vai acontecer em novembro, em Brasília. A etapa
municipal será realizada no dia 18 de maio, no Colégio Arnaldo (entrada pela rua Timbiras,
560), das 8h às 18h. Com o tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”, a
conferência tem como objetivo assegurar e fomentar a participação social e contribuir para o
avanço das políticas públicas de desenvolvimento urbano entre os entes federados. A etapa
estadual está prevista para acontecer entre os meses de julho a setembro. Em âmbito
nacional, serão debatidos os problemas urbanos apontados pelos municípios, indicando ao
Ministério das Cidades as prioridades de atuação. (Portal PBH)
LEIA MAIS

Meio Ambiente

16/05/2013 - Dois terços das plantas e quase metade dos animais perderão seus habitats até
2080 se emissões de gases do efeito estufa não forem limitadas.
Estudo publicado na revista Nature Climate Change adverte que se não houver esforços
significativos para limitar as emissões de gases do efeito estufa, dois terços das plantas e quase
a metade dos animais perderão os habitats até 2080. (AMDA)
LEIA MAIS
13/05/2013 – Estudo afirma que mudança climática deve reduzir variedade de plantas e
animais.
A metade das espécies comuns de plantas e animais pode sofrer um declínio significativo em
seu habitat por conta das mudanças climáticas nas próximas décadas, adverte um estudo
divulgado no periódico Nature Climate Change. Segundo a pesquisa, a biodiversidade ao redor
do mundo sofrerá duramente se as temperaturas subirem acima de 2ºC. E os principais efeitos
devem ser sentidos na Amazônia, na África Subsaariana, na América Central e na Austrália
(IHU)
LEIA MAIS
Econômico
16/05/2013 - Mais de R$ 100 mi serão investidos para a revitalização da Pampulha.
A Pampulha, um dos cartões-postais de Belo Horizonte, chegou aos 70 anos de olho no
reconhecimento como Patrimônio Mundial, título concedido pela Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Serão anunciadas as obras de revitalização
do conjunto nascido na administração (1940–1945) do prefeito Juscelino Kubitschek (1902–
1976), que teve a ideia de encomendar os projetos ao arquiteto Oscar Niemeyer (1907–2012).
(EM)
LEIA MAIS
13/05/2013 - Crise econômica criará o Estado de Mal-Estar na Europa, diz Boaventura de
Sousa Santos
Segundo Boaventura, a Europa está deixando de ser um continente de primeiro mundo para
tornar-se “uma miniatura do mundo, com países de primeiro, segundo e terceiro mundos”. Ele
se refere ao empobrecimento de alguns países e a falta de proteção aos cidadãos, como
acontece em Portugal, na Espanha e na Grécia, mas com reflexos em todo o continente. (IHU)
LEIA MAIS
Saúde
16/05/2013 - Câncer: entra em vigor no dia 23 lei que garante início do tratamento em até
60 dias .

A regulamentação da Lei 12.732/12, que determina o prazo, foi detalhada na última quinta
feira pelo Ministério da Saúde. A legislação entra em vigor no próximo dia 23. Na tentativa de
auxiliar estados e municípios a gerir os serviços oncológicos da rede pública, a pasta anunciou
a criação do Sistema de Informação do Câncer (Siscan). (Agência Brasil)
LEIA MAIS
15/05/2013 - OMS diz que qualidade da saúde melhorou nos países pobres, mas está longe
do desejado.
Os progressos feitos nos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo
para melhorar a qualidade da saúde de suas populações têm sido "dramáticos", informou
nesta útilma terça a Organização Mundial da Saúde (OMS), no anuário World Heath Statistics
2013. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Educação
14/05/2013 - MEC quer programa para aprimorar ensino médio, diz Mercadante.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, antecipou na última terça feira que o ministério
quer elaborar um programa específico para o aprimoramento do ensino médio. “Precisamos
de um PNAIC [Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa] para o ensino médio”, disse o
ministro, comparando com o programa que visa a alfabetizar todas as crianças até os oito anos
de idade. O programa para o ensino médio está sendo discutido com o Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed). (Agência Brasil)
LEIA MAIS

PARA APROFUNDAMENTO
"É preciso revolucionar as cidades" (Diplomatique)
Massacre de Felisburgo: “O conflito só será encerrado com a reforma agrária”. Entrevista
especial com Silvio Netto (IHU)
LEIA MAIS NO BLOG DO NESP
Comissão esbarra na recusa dos militares, diz coordenadora
Como fica o seu salário em comparação com outros países?
Política sobre drogas: votação na Câmara e entrevista com especialista
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