Boletim Informativo - De olho na política – Ano 2 - n.26
Reforma Agrária
28/05/2013 - MST faz ato por reforma agrária e protocola carta à presidenta Dilma.
Representantes dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entregaram nesta última terçafeira, carta ao secretário nacional de Articulação Social da Presidência da República, Paulo
Maldos, reivindicando agilidade no processo de reforma agrária e o assentamento das 90 mil
famílias acampadas em todo o país. (Abong)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
30/05/2013 - Belo Monte: "O governo está preparando uma tragédia", afirmam indígenas.
A situação é grave na Usina Hidrelétrica Belo Monte. Os indígenas que ocupam pelo terceiro
dia e pela segunda vez no mês o principal canteiro da barragem temem que uma tragédia de
grandes proporções aconteça, com a autorização judicial da entrada da polícia para efetuar o
despejo. Para eles, o governo está ameaçando repetir o confronto ocorrido na aldeia Teles
Pires em novembro do ano passado, onde a Polícia Federal assassinou um indígena
Munduruku e deixou dezenas de outros feridos. (IHU)
LEIA MAIS
29/05/2013 - Comissão conhece propostas para proteção dos idosos.
Propostas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos foram apresentadas à Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta última quarta-feira,
durante audiência pública que contou com a participação de diversas autoridades e
especialistas no tema. As sugestões, lidas por um grupo de alunos de Direito da PUC Minas,
são resultado do II Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso, realizado em maio deste ano
pela universidade. A reunião foi requerida pela deputada Liza Prado (PSB). (ALMG)
LEIA MAIS
27/05/2013 - Idosos pedem apoio para derrubar proposta que limita meia-entrada.
O Projeto de Lei (PL) 4571/08 que restringe a 40% o número de ingressos vendidos como meiaentrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e deficientes e seus acompanhantes
em eventos culturais, artísticos e esportivos foi alvo de críticas por aposentados nesta última
segunda-feira. (Agência Brasil)
LEIA MAIS

Crianças e Adolescentes
29/05/2013 - Idade das crianças é um dos principais entraves à adoção, mostra debate.
Um dos principais problemas para a adoção no Brasil é a idade "avançada" dos candidatos.
Estima-se que haja no país cerca de 5,5 mil crianças legalmente aptas à adoção e mais de 29
mil adultos com a intenção de adotar, segundo dados oficiais. Mas a maioria dos pais em
potencial (cerca de 22 mil, ou seja, 75%) querem crianças com no máximo cinco anos – que
representam apenas 9% das que estão aptas à adoção. (Senado)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Brasil disponibiliza mapa do trabalho infantil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou no último dia 28, em seu portal,
um mapa de indicadores selecionados sobre a situação das crianças e adolescentes de 10 a 17
anos de idade, com foco nos temas trabalho e educação. A iniciativa tomou como base os
resultados da amostra do Censo Demográfico 2010. (Onu Brasil)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Organizações pedem extinção de unidade que mantém internação de
adolescentes infratores.
Organizações de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, reunidas na última terça feira
na capital paulista, pediram a extinção da Unidade Experimental de Saúde (UES), criada em
2008 pelo Decreto Estadual nº 53.427. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Juventude
29/05/2013 - Região Centro-Sul dá lugar à Pré-Conferência Regional da Juventude.
No último sábado, a Escola Municipal Marconi, bairro Santo Agostinho, sediou a PréConferência Regional da Juventude da região Centro-Sul. O evento, que acontece em todas as
regiões administrativas de Belo Horizonte, serve para eleger os delegados e conselheiros
regionais e encaminhar propostas para a 4ª Conferência Municipal da Juventude. (PortalPbh)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Manifesto defende manutenção da maioridade penal em 18 anos de idade.
Um conjunto de movimentos sociais, centrais sindicais, entidades estudantis, organizações da
juventude, pastorais, organizações não-governamentais, intelectuais e especialistas na área do
Direito divulgou, nesta última terça-feira, um manifesto contra a redução da maioridade penal.
(Abong)
LEIA MAIS

Câmaras Municipais
29/05/2013 - Divinópolis recebe Comissão de Prevenção e Combate ao Crack.
A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realiza na próxima quarta-feira (5/6/13), às 14 horas, na
Câmara Municipal de Divinópolis (Rua São Paulo, 277, Centro), uma audiência pública com o
objetivo de debater o enfrentamento ao crack e outras drogas. (ALMG)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Câmara aprova o projeto de reforma administrativa do Executivo.
A Câmara Municipal de Contagem aprovou, em segundo turno e redação final, o Projeto de Lei
Complementar nº 002/2013. O PLC, que dispõe sobre a organização da administração direta
do poder Executivo de Contagem, foi aprovado por unanimidade, assim como uma emenda
proposta pelo próprio Executivo. (CMC Contagem)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Câmara autoriza empréstimo para obras na área de transportes e mobilidade
urbana.
Em sessão tumultuada na Câmara - devido a protesto de centenas de servidores municipais da
Saúde -, os vereadores de Contagem aprovaram, nesta última terça-feira, em segundo turno e
redação final, o projeto de lei que autoriza o poder Executivo a contratar financiamento da
Caixa Econômica Federal ou de outros agentes credenciados pelo Ministério das Cidades, para
iniciativas no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transportes e Mobilidade Urbana (Prótransporte). (CMC Contagem)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
29/05/2013 - Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte comemora 22 anos com
programação especial pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.
Junho é o mês de aniversário da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte. Na comemoração
dos 22 anos de história, a FZB-BH oferece uma programação recheada de atrativos para os
visitantes se divertirem e aprenderem mais sobre o meio ambiente. (PortalPbh)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Conferência Municipal de Meio Ambiente de Contagem.
Aumentar a fiscalização para dar suporte ao recolhimento dos resíduos em todos os setores da
sociedade; fomentar e incentivar a criação de associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis e apoiar os já existentes; e criar fóruns comunitários sobre educação
ambiental. Estas são algumas das 20 propostas apresentadas na primeira etapa da Conferência

Municipal do Meio Ambiente realizada no último sábado, na região de Vargem das Flores, cujo
tema este ano é "Política de Resíduos Sólidos". (Contagem )
LEIA MAIS
Econômico
29/05/2013 - Mantega descarta novas medidas de estímulo e diz que consumo não será
carro-chefe da economia.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, descartou a aprovação de novas medidas de estímulo
à economia, ao comentar na última quarta feira, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do
primeiro trimestre deste ano. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
29/05/2013 - Ajuda a estados afetados pela seca e grandes eventos aumentaram gastos de
custeio em abril, diz Augustin.
A ajuda a estados afetados pela seca e os gastos com grandes eventos – Copa do Mundo, Jogos
Olímpicos e Jornada Mundial da Juventude – foram os principais responsáveis pelo aumento
dos gastos de custeio (despesas com a manutenção da máquina pública) em abril, disse o
secretário do Tesouro Nacional , Arno Augustin. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
28/05/2013 - Governo de Minas firma parceria com região francesa para desenvolvimento
ferroviário.
Durante encontro com o governador da região de Nord-Pas de Calais, na França, Daniel
Percheron, nessa última segunda-feira, o governador Antonio Anastasia, assinou memorando
de entendimento que vai possibilitar o planejamento, concepção e implementação de políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento de sistemas urbanos de transportes ferroviários.
(Agência Minas)
LEIA MAIS
Saúde
29/05/2013 - Secretaria de Saúde anuncia medidas para ampliar assistência farmacêutica.
Na manhã desta última quarta-feira, durante visita técnica ao Núcleo de Assistência
Farmacêutica (Naf) da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS-BH), o
secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge Marques, anunciou várias medidas que visam
melhorar e agilizar o atendimento aos usuários. O objetivo é garantir assistência de qualidade
e mais conforto para quem necessita receber medicamentos fornecidos pelo SUS, além de
possibilitar o ambiente de trabalho adequado para os funcionários, facilitando os processos de
distribuição de medicamentos e insumos. (Agência Minas)
LEIA MAIS

28/05/2013 - Saúde destina R$ 2,8 mi para atendimento de pacientes de risco em sete
estados.
O Ministério da Saúde liberou incentivos financeiros no valor total de R$ 2,8 milhões para a
implantação de salas de estabilização em 28 cidades de sete estados do país. O objetivo da
medida é estruturar os serviços intermediários (Unidades de Pronto Atendimento e similares)
para atender pacientes em risco de morte ou em estado de vulnerabilidade. (Planalto)
LEIA MAIS
Educação
28/05/2013 - CAE aprova PNE com previsão de aumento gradual de investimentos na
educação.
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta última terça-feira, o Plano Nacional
de Educação (PNE). Contido no projeto de lei da Câmara (PLC) 103/2012, o Plano prevê
aumento gradual de recursos para a área, correspondendo a 7% do PIB no quinto ano de
vigência da norma e a 10% no décimo ano. Estabelece 20 metas e centenas de diretrizes para o
setor para os próximos dez anos. (Senado)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
28/05/2013 - CNJ discute criação de juizados especializados em saúde.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a discutir na última terçafeira, proposta para
criação de varas e juizados especializados no julgamento de questões de saúde, na área cível e
criminal. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
27/05/2013 - Audiência do STF debate mudanças no regime prisional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes abriu, na manhã desta última
segunda-feira a audiência pública sobre regime prisional. Segundo ele, a questão que parece
"singela" à primeira vista, na verdade é bastante complexa. (CNJ)
LEIA MAIS

Lançamento do Livro Ética e Corrupção: dilemas contemporâneos
Reunião preparatória para o Encontro Arquidiocesano de Fé e política ocorrerá dia 08 de
Junho
Redução da maioridade penal: o elo perdido
ONU e ativistas denunciam violações de direitos humanos na preparação da Copa no Brasil

Arquidiocese de Belo Horizonte mobiliza grupos de fé e política

A economia e seus impactos na população (LeDiplomatique)
O nó do desenvolvimento (LeDiplomatique)
Megaeventos e "uma limpeza urbana injustificada''. Entrevista especial com Sônia Fleury
(IHU)
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