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Reforma Agrária
05/06/2013 - Campanha de vídeos pela Reforma Política é lançada.
A Agenda Pública e a Fundação Friedrich Ebert, por meio da Plataforma dos Movimentos
Sociais pela Reforma do Sistema Político, iniciaram na última quarta feira uma campanha de
vídeos pela Reforma Política. (ADITAL)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
06/06/2013 - Aprovado projeto que facilita acesso de idosos à Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou, nesta última
quinta-feira, projeto de lei que facilita o acesso de idosos à Justiça. A proposta (PLS 412/2012)
vincula ao foro da comarca onde o idoso tem domicílio ações em torno de direitos pessoais ou
relativas a direitos reais sobre bens móveis. (Agência Senado)
LEIA MAIS
Prefeituras Municipais
03/06/2013 - Programa BH Metas e Resultados é tema de audiência pública na PBH
A Prefeitura de Belo Horizonte promoveu,nesta última quarta-feira, uma audiência pública
para apresentar e debater os projetos prioritários e estratégicos do programa BH Metas e
Resultados. A apresentação do programa foi realizada em cumprimento à Lei Orgânica do
Município e de acordo com o aviso de audiência pública, publicado no Diário Oficial do
Município (DOM) do dia 23 de maio. O evento foi aberto ao público e contou com a
participação de secretários e gerentes da administração municipal, que tiveram a
oportunidade de fazer sugestões para aperfeiçoar o programa. (Portal Pbh)
LEIA MAIS
03/06/2013 - Prefeitura amplia serviço de abordagem social para moradores de rua.
A Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, ampliou o
Serviço Especializado em Abordagem Social para a população de rua. O convênio firmado com
a Associação de Moradores do Bairro Novo Progresso (Amonp), promoveu, na última quartafeira o Projeto Patrulha Solidária, com a distribuição de agasalhos e cobertores para os
moradores de rua nas regiões do Eldorado e Ressaca. (Prefeitura de Contagem)
LEIA MAIS

Defesa do consumidor
02/06/2013 - Senado começa a votar este mês a reforma do Código de Defesa do
Consumidor.
No ano em que completa 23 anos, o Código de Defesa do Consumidor pode ganhar avanços
importantes. Considerada uma lei forte e respeitada, no Senado, os parlamentares dizem que
o que está em discussão na Casa é uma atualização da lei. (Agência Brasil)
LEIA MAIS

Crianças e Adolescentes
03/06/2013 - Debatedores afirmam que reduzir maioridade penal não diminuirá
criminalidade.
Durante audiência pública realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado, nesta última segunda-feira, debatedores afirmaram que a redução da maioridade
penal é inconstitucional e não trará maior proteção à sociedade brasileira. (Senado)
LEIA MAIS
01/06/2013 - Relatório do Unicef aponta exclusão da criança com deficiência.
Crianças com deficiência têm menos oportunidades e menos acesso a recursos e serviços que
as demais crianças, aponta o relatório Situação Mundial da Infância 2013 - Crianças com
Deficiência, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A exclusão não está restrita a
um setor específico, mas fere direitos básicos, como o acesso à educação e à saúde. (EBC)
LEIA MAIS
Juventude
03/06/2013 - Parlamento Jovem discute sustentabilidade das cidades.
Como acontece a cada ano, representantes da equipe técnica da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) e da PUC Minas avaliaram as edições anteriores do Parlamento Jovem de
Minas, os anseios dos estudantes e assuntos de interesse no Estado para definir o tema da
edição deste ano: Cidades Sustentáveis – Desafio para as Novas Gerações. (ALMG)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
05/06/2013 - Audiência Pública (Betim)
Na próxima segunda-feira (10 de junho), às 9h, no Plenário da sede provisória da Câmara
Municipal de Betim, será realizada Audiência Pública para debater os Projetos de Lei de nº
169/2013 e 171/2013, de autoria do Poder Executivo. Os expedientes tratam do Código de
Obras e Edificações do Município de Betim e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A Audiência

será promovida conjuntamente pelas Comissões Permanentes de Política Urbana, Rural e
Habitação e Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento. (Câmara de Betim)
LEIA MAIS
05/06/2013 - Acessibilidade no Barreiro será tema de debate.
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor realizou, na última quinta-feira, uma
audiência pública para discutir acessibilidade e atenção a cadeirantes na Regional Barreiro.
(CmBH)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
05/06/2013 - Minas Gerais lança plano de sustentabilidade para copas das Confederações e
do Mundo.
Com o lançamento do Plano de Redução e Compensação das Emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) durante o encontro Semana do Meio Ambiente 2013 – Copa Sustentável,
realizado, nesta última quarta-feira, Minas Gerais deu mais um passo rumo à realização de
uma Copa sustentável. (Agência Minas)
LEIA MAIS

05/06/2013 - Governo de Minas capacita municípios do Sul de Minas para elaboração de
planos de saneamento básico.
Nesta última quinta-feira, os municípios do Sul de Minas deram o primeiro passo para a
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Representantes de 120 cidades da
região participaram de um curso de capacitação promovido pelo Governo de Minas, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru). (Afolha)
LEIA MAIS

Econômico
01/06/2013 - Governo publica medida provisória que zera PIS e Cofins de empresas de
transporte urbano.
O Diário Oficial da União publicou em edição extra a Medida Provisória 617 que zera as
alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) pagas por empresas de transporte coletivo urbano. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Saúde
04/06/2013 - Saúde avalia projeto sobre procedimentos médicos.

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) emitiu, nesta última
terça-feira, parecer de 1º turno favorável ao Projeto de Lei (PL) 3.621/12. O projeto dispõe
sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das redes pública e
privada. (ALMG)
LEIA MAIS
03/06/2013 - Barbosa defende importância do Judiciário na efetivação do direito à saúde
dos brasileiros.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, defendeu hoje
(3) o papel do Judiciário na efetivação do direito à saúde dos brasileiros. Segundo ele, que
também preside o Supremo Tribunal Federal (STF), em um “grande número de casos” a
garantia de acesso aos serviços depende da intervenção desse Poder. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Educação
03/06/2013 - Presidente da Comissão de Educação quer PNE valendo já em 2014.
O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte pretende agilizar a tramitação do
Plano Nacional de Educação (PNE) para que ele entre em vigor já a partir de 1º de janeiro de
2014 e passe a valer para os dez anos seguintes. (Agência Senado)
LEIA MAIS
02/06/2013 - UNE prepara campanha por mais verbas para a educação.
A União Nacional dos Estudantes (UNE) inicia, neste mês, a Jornada Nacional de Lutas com
passeatas e manifestações para aprovar projeto que destina o equivalente a 10% de tudo o
que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB) - à educação. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
05/06/2013 - CNJ inicia a execução de projeto para desenvolvimento da Justiça estadual.
A 1ª Oficina de Trabalho do Projeto de Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários Estaduais
por meio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) iniciou-se nesta última terça-feira em
Brasília/DF. O projeto vai traçar diagnóstico dos tribunais de Justiça estaduais nas áreas de
orçamento e recursos humanos, a fim de basear a elaboração de propostas para a
modernização administrativa desse ramo do Judiciário. (CNJ)
LEIA MAIS

Cidadania, organização e participação popular
Quanto pior, melhor: os riscos de uma estratégia editorial

Nota do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
Joaquim Barbosa e Antonio Fernando de Souza teriam escondido provas que poderiam
mudar julgamento do “mensalão”
Planos diretores, democracia e participação

“O vínculo dos Terena de Buriti com a terra que reivindicam é histórico e cultural”. Entrevista
especial com Levi Marques-Pereira (IHU)

Lavoura arcaica (Carta Capital)
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