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Reforma Agrária
13/06/2013 - Delegado minimiza hipótese de índio ter sido morto em MS por conflito de
terras.
O delegado Rinaldo Gomes Moreira, responsável pelo inquérito instaurado para apurar o
assassinato do índio Celso Figueiredo ocorrido na última quarta feira em Mato Grosso do Sul,
adiantou que os depoimentos já prestados pelo pai e pela irmão da vítima sugerem que o
crime não é resultado dos conflitos por terras, que, somente no último mês, já deixaram um
índio morto e outro gravemente ferido no estado. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
14/06/2013 - Belo Horizonte é acusada de praticar 'ação higienista' contra moradores de rua.
O Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e
Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH) acusa a Prefeitura de Belo Horizonte de promover
uma suposta ação higienista contra moradores de rua da capital mineira. (Uol)
LEIA MAIS
10/06/2013 - Figueiró critica processo de demarcação de terras indígenas.
Em pronunciamento no Plenário, nesta última segunda-feira , o senador Ruben Figueiró (PSDBMS) criticou os critérios para demarcação de terras indígenas no Brasil. O parlamentar afirmou
que o processo demarcatório da Fundação Nacional do Índio (Funai), muitas vezes é fruto de
fraudes na elaboração de laudos antropológicos que contribuem para criar insegurança no
campo. (Senado)
LEIA MAIS
Crianças e Adolescentes
12/06/2013 - Trabalho infantil é desafio em Minas Gerais.
No Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, comemorado nesta última quarta-feira, a
Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) realizou audiência pública para debater formas de enfrentar o problema em
Minas Gerais. (ALMG)
LEIA MAIS

Câmaras Municipais
12/06/2013 – Belo Horizonte: Comissão aprovou seis pareceres de projetos do Executivo e
de emendas apresentadas por vereadores.
A Comissão de Legislação e Justiça aprovou na última terça feira, por unanimidade, quatro
pareceres favoráveis a projetos de lei de autoria do Executivo. Também foram aprovados os
pareceres referentes às emendas apresentadas aos PLs da Prefeitura 239/13 e 242/13. O
primeiro deles visa incentivar a ampliação dos leitos hospitalares na capital. (CmBH)
LEIA MAIS
12/06/2013 – Contagem: Lei complementar concede reajuste de 7% aos servidores da
Câmara.
Os vereadores de Contagem aprovaram por unanimidade, em segundo turno e redação final, o
projeto de lei complementar que concede reajuste de 7,16% para os servidores efetivos e
comissionados da administração da Câmara Municipal. (Câmara de Contagem)
LEIA MAIS
11/06/2013 – Contagem: Legislativo aprova projeto que garante recursos para proteção
ambiental em Contagem.
Os vereadores de Contagem aprovaram, nesta última terça-feira, em segundo turno e redação
final, um projeto de lei do Poder Executivo que altera as atribuições do Fundo Municipal de
Meio Ambiente (PL008/2013). (Câmara de Contagem)
LEIA MAIS
11/06/2013 – Contagem: Projetos de Lei Complementar beneficiam servidores da Saúde e da
Educação.
Com o plenário lotado de servidores públicos municipais da Saúde e da Educação, a Câmara
Municipal de Contagem aprovou por unanimidade, em segundo turno e redação final, dois
projetos de Lei Complementar que beneficiam o funcionalismo. As votações aconteceram
durante a última reunião ordinária realizada nesta última terça-feira. (Câmara de Contagem)
LEIA MAIS
08/06/2013 - Câmara ouve propostas de cidadãos para LDO de 2014.
Realizada no dia 06 de junho, a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2014, contou com a participação de populares, representantes das entidades civis do
município e vereadores. (Câmara de Brumadinho)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
12/06/2013 - Impactos de obras de grande porte na região Nordeste de BH serão discutidos.

A Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana realizou nesta última quinta feira, audiência
pública para debater o impacto do empreendimento residencial Parque Real, que prevê a
construção de 1.260 unidades habitacionais, na BR 381, Km 456, no Bairro Jardim Vitória, por
meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal. (CmBH)
LEIA MAIS
11/06/2013 - Minas Gerais divulga ações de combate ao desmatamento de Mata Atlântica.
O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad), divulgou, na tarde desta última terça-feira, durante entrevista coletiva,
as ações que serão adotadas no combate ao desmatamento no estado. Foram anunciadas
ações que passarão a ser imediatamente adotadas com o objetivo de proteger a Mata
Atlântica remanescente em Minas Gerais. (Agência Minas)
LEIA MAIS
Econômico
11/06/2013 - Brasil aparece entre as economias mais protecionistas em ranking com 75
países.
O Brasil é o país mais protecionista entre os integrantes do G20, grupo que reúne as maiores
economias do mundo, de acordo com o Índice de Abertura de Mercados, calculado pela
Câmara de Comércio Internacional (CCI). (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Saúde
12/06/2013 - "Brasil precisa adotar todas as estratégias para levar saúde à população".
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, admitiu nesta última quarta feira que não existe
“proposta isolada” para resolver o problema da falta de médicos no país. Ele participa, neste
momento, de audiência pública, na Câmara dos Deputados, para tratar das estratégias do
governo para atrair médicos estrangeiros para atuarem no Brasil. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
11/06/2013 - Entidades médicas criticam contratação de profissionais estrangeiros.
A decisão anunciada pelo Ministério da Saúde de contratar seis mil médicos estrangeiros - da
Espanha, de Cuba e de Portugal - sem a realização do Revalida foi duramente criticada pelos
representantes das entidades médicas que participaram de audiência pública realizada nesta
terça-feira pela Comissão de Educação. (Câmara de Notícias)
LEIA MAIS

Educação
12/06/2013 - Comissão discute o papel da educação no desenvolvimento e na
competitividade.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio promoveu audiência pública
na última quarta feira, para discutir o papel da educação no desenvolvimento e na
competitividade do País. (Câmara de Notícias)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
11/06/2013 - Plenário do CNJ aprova nota técnica contra a PEC 37.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enviará ao Congresso Nacional nota técnica na qual se
manifesta de forma contrária à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que
assegura às polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal competência privativa para
apurar infrações penais de qualquer natureza. (CNJ)
LEIA MAIS
10/06/2013 - CNJ convoca reunião para tratar do conflito entre proprietários rurais e
indígenas no Mato Grosso do Sul.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) convocou reunião extraordinária da comissão
encarregada de estudar soluções para o conflito entre índios e proprietários rurais no Mato
Grosso do Sul. (CNJ)
LEIA MAIS

Livro afirma que Bolsa Família enfraquece o coronelismo e rompe cultura da resignação
Violação de direitos da população em situação de rua em Belo Horizonte
STF conclui julgamento do projeto dos partidos na quarta
Regional Leste 2 da CNBB divulga declaração sobre a situação carcerária em Minas
Segundo Estadão, Governo de Minas distorce estatísticas ao promover 'choque de gestão'
tucano
Nesp promove Curso de Especialização em Doutrina Social da Igreja na Sociedade
Contemporânea

Maioridade penal: mitos e fatos (LeDiplomatique)
Sem distorcer, distorcendo (Observatório da Imprensa)
Observatório das Metrópoles: um olhar sobre a reurbanização brasileira. Entrevista especial
com Rômulo José da Costa Ribeiro (IHU)
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