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Reforma Agrária
22/05/2013 - Governo vai vistoriar 1 milhão de hectares de terra para reforma agrária.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, disse nesta última quarta-feira que o
governo se comprometeu a vistoriar, nos próximos 12 meses, 1 milhão de hectares de terras
para possível criação de assentamentos da reforma agrária. A força-tarefa é uma resposta a
uma das reivindicações de trabalhadores rurais, em Brasília, no 19° Grito da Terra. (Notícias
Uol)
LEIA MAIS
20/05/2013 - MST reocupa fazenda em Minas Gerais 15 dias após despejo violento.
Nesta última segunda-feira, n a região do Alto Paranaíba, cerca de 200 famílias do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) reocuparam a Fazenda Porto Seguro, no município
de Serra do Salitre. (BrasildeFato)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
21/05/2013 - Anistia inaugura monumento às vítimas da ditadura e promove processos de
reparação em Belo Horizonte.
A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça estará em Belo Horizonte para a 69ª Caravana,
na sexta-feira, 24 de maio, quando serão julgados processos de perseguidos políticos durante
a ditadura e homenageados sete mineiros que participaram da luta pela democracia. No dia
seguinte, sábado, será inaugurado monumento de homenagem aos perseguidos políticos e à
luta pela anistia em Minas Gerais. (Planalto)
LEIA MAIS
Crianças e Adolescentes
23/05/2013 - Entidades em defesa de crianças e adolescentes rejeitam redução da
maioridade penal.
Representantes de entidades em defesa da criança e do adolescente foram unânimes em
criticar as 41 propostas de emenda à Constituição (PECs) em tramitação no Congresso Nacional
que tratam da redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos. (CâmaradeNotícias)
LEIA MAIS

21/05/2013 - BH abraça o Mineirão em defesa das crianças e dos adolescentes.
Mais de cinco mil pessoas, entre crianças e adolescentes, estudantes das redes municipal e
estadual de ensino, participantes de diferentes projetos sociais e militantes da área da infância
se reuniram para, em um ato simbólico, abraçar o Mineirão em defesa das crianças e
adolescentes. O ato fez parte da comemoração da data de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes. (PortalPbh)
LEIA MAIS
18/05/2013 - Rede ligada à Unicef promove ações em defesa de crianças e adolescentes.
Preocupada com o possível aumento dos casos de violação dos direitos de crianças e
adolescentes durante os eventos esportivos que o Brasil vai receber nos próximos anos, a Rede
de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo (Rejupe), ligada ao Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), promoveu diversas ações nas 12 cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Juventude
21/05/2013 - Aberta consulta pública sobre proposta de criação do Programa Juventude e
Meio Ambiente.
Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência da República, iniciou
nesta última terça-feira uma consulta pública ao texto da proposta de criação do Programa
Juventude e Meio Ambiente. Fruto do trabalho do GT Interministerial Juventude e Meio
Ambiente, e Meio Ambiente, a iniciativa é uma resposta a uma reivindicação histórica da
sociedade civil e de diversas resoluções de várias conferências e encontros nacionais.
(Juventude.Gov)
LEIA MAIS
20/05/2013 - Norte de Minas promove seminário preparatório para a Conferência Estadual
de Juventude.
Com a finalidade de orientar e incentivar as cidades do Norte de Minas Gerais a realizar as
conferências municipais de juventude, a Comissão Regional de Mobilização realiza o I
Seminário Norte Mineiro de Políticas Públicas de Juventude “Mobilizando as juventudes para
construção da cidadania”. (Agência Minas)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
22/05/2013 - Autoridades de Segurança Pública discutem o uso de arma de fogo pela Guarda
Municipal de Contagem

Nove mil ocorrências atendidas em 2010, quase 11 mil em 2011, 12 mil em 2012 e quase seis
mil de janeiro de 2013 até agora. Estes foram alguns dos dados relativos à atuação da Guarda
Municipal de Contagem (GMC) apresentados durante audiência pública realizada no plenário
da Câmara Municipal nesta última quarta-feira . O objetivo do encontro foi debater o uso de
armas de fogo por parte da Guarda Civil Municipal de Contagem. (Cmc)
LEIA MAIS
20/05/2013 - Cefet-MG quer se transformar em universidade técnica.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou, na tarde desta última segunda-feira, ato
solene para lançamento da Frente Parlamentar pela transformação do Cefet-MG em
universidade tecnológica. Além dos vereadores, deputados estaduais e federais manifestaram
apoio à causa, em reunião que contou com forte adesão de alunos da instituição, no plenário
Amynthas de Barros. (CmBh)
LEIA MAIS
20/05/2013 - Comissão lançará Frente Parlamentar.
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor realizou na última terça feira a
audiência pública, no Plenário Amytnhas de Barros, para lançamento da Frente Parlamentar de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. (CmBh)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
20/05/2013 - Desassoreamento da Lagoa da Pampulha.
Para garantir a recuperação efetiva da Lagoa da Pampulha e de todo o seu entorno, por meio
do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (Propam),
800 mil metros cúbicos de sedimentos serão removidos do leito da lagoa e a água será tratada
por meio de tecnologias de ponta. Com a conclusão, pela Copasa, da construção de novas
estações elevatórias de esgoto e das redes coletoras e interceptoras, a lagoa ficará livre de
95% dos lançamentos de esgoto e do mau cheiro até dezembro deste ano. (PortalPbh)
LEIA MAIS
Econômico
22/05/2013 - Novo investimento contempla inovação e tecnologia e diversifica economia
mineira.
A oferta de tecnologia de ponta para construção de casas e edificações já é realidade em Belo
Horizonte. Para difundir cada vez mais estas soluções em construção, novos investimentos em
pesquisa e inovação estão sendo feitos pela Neocontrol Soluções em Automação. A empresa
mineira acaba de assinar protocolo de intenção com o Governo de Minas, através do Instituto
de Desenvolvimento Integrado (INDI), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (Sede). (Agência Minas)

LEIA MAIS
21/05/2013 - ONU: Apesar do baixo crescimento, desemprego urbano cai no Brasil.
A taxa média de desemprego urbano regional poderia baixar até 0,2 pontos percentuais e
situar-se em uma faixa entre 6,4% e 6,2% em 2013, a mais baixa das últimas décadas, segundo
um novo relatório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). (ONUBrasil)
LEIA MAIS
Saúde
22/05/2013 - Saúde anuncia medidas para aumentar coleta e distribuição de leite humano
no país.
Aumentar em 15% o total de leite materno coletado e distribuído em todo o país, que em 2012
foi de 166 mil litros. Esta é a principal meta das medidas anunciadas pelo ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, nesta última quarta-feira, dia em que é comemorado o Dia Mundial de
Doação de Leite Humano. (Planalto)
LEIA MAIS
21/05/2013 - OMS: mundo não está preparado para surto de gripe.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na última terça que o mundo continua sem
estar preparado para lidar com um surto de gripe de larga escala, havendo receios de que o
vírus H7N9 na China possa se espalhar. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Educação
21/05/2013 - Educação discute criação de disciplinas no currículo escolar.
A Comissão de Educação promoveu um seminário sobre a inclusão de novas disciplinas nos
ensinos fundamental e médio. O colegiado analisa um total de 14 projetos cujo objetivo é criar
disciplinas nos currículos escolares. (CâmaradeNotícias)
LEIA MAIS
20/05/2013 - Governo de Minas lança a universalização do Reinventando o Ensino Médio.
O governador e a secretária de Estado de Educação lançaram a universalização do
Reinventando o Ensino Médio. A cerimônia ocorreu no Minascentro, em Belo Horizonte, para
um público aproximado de 2,6 mil profissionais da educação. Entre eles, os 2.189 diretores de
escolas estaduais que ofertam o ensino médio e contarão com a nova proposta pedagógica
para esse nível de escolaridade em 2014. (EducaçãoMG)
LEIA MAIS

Conselho Nacional de Justiça
21/05/2013 - Presidente do CNJ cobra empenho no julgamento de ações de improbidade.
O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF), encaminhou ofício aos presidentes dos tribunais em que pede o
engajamento de todos os magistrados no julgamento dos processos relativos à improbidade
administrativa e a crimes contra a administração pública. (CNJ)
LEIA MAIS
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