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Semana de manifestações
20/06/2013 – Aumentos de tarifas no Brasil são revertidos após protestos
As duas maiores cidades brasileiras reverteram o aumento das tarifas de transporte que
provocaram enormes passeatas de protesto. A mudança feita pelas autoridades em 19 de
junho, em São Paulo e no Rio de Janeiro, marcou a principal vitória das passeatas, as maiores
realizadas no Brasil em 20 anos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que as
tarifas de metrô, trens e ônibus urbanos na capital do Estado, que estavam em R$ 3,20 (US$
1,47), voltarão a R$ 3 (US$1,38) a partir de 24 de junho. O prefeito do Rio, Eduardo Paes,
afirmou que as tarifas de ônibus na cidade baixarão de R$ 2,95 (US$ 1,36) para R$ 2,75 (US$
1,27). Várias outras cidades brasileiras, entre elas Porto Alegre e Recife, já suspenderam os
aumentos de tarifas. [Infosur hoy)

19/06/2013 - Manifestações pelo Brasil abrem discussão sobre transporte e democracia
participativa.
O Brasil viveu uma noite histórica no último dia 17 de junho. Manifestações simultâneas em 11
capitais de estado reuniram em torno de 270 mil pessoas, segundo estimativas, número só
comparável a movimentos como as Diretas-Já, em 1984, e o impeachment do ex-presidente
Fernando Collor de Mello, em 1992. (Abong)
LEIA MAIS
19/06/2013 - Crianças participam da onda de protestos em várias cidades do país.
Cidadania se aprende de pequeno. É acreditando nessa idéia que mães do Brasil inteiro estão
se mobilizando para reforçar, com a voz das crianças, os gritos por mudanças no país. A
intenção geral é ensinar aos filhos a importância de lutar e de se mobilizar em nome de uma
causa. Cada grupo luta por motivos específicos, mas, de um modo geral, a intenção é
promover a valorização da infância e da família. (Ebc)
LEIA MAIS
19/06/2013 - A busca por reconhecimento e participação política: o combustível das
manifestações. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
Na entrevista concedida por telefone para a IHU On-Line, Werneck Vianna afirma torcer para
que o processo desses dias “sirva como uma sinalização poderosa para que mudanças
importantes na política brasileira comecem a ser encaminhadas. É um sinal de alerta. Se nada
for feito a tempo, se é que ainda há tempo, esse movimento pode ter um desfecho muito
ruim. É preciso evitar (...) que 2013 tenha o mesmo desfecho que 1968, isto é, uma juventude

desencantada com a política, radicalizada e que procure formas inadequadas de resolução de
problemas”. (IHU)
LEIA MAIS
Reforma Agrária
17/06/2013 - CLP debate indenização de terras indígenas e constitucionalidade da PEC 215.
A Comissão de Legislação Participativa (CLP) e o Grupo de Trabalho criado pela presidência da
Câmara em busca de um acordo para a demarcação de terras indígenas promovem audiência
pública para debater indenização dessas áreas e a constitucionalidade da PEC 215/2000.
(Rondônia)
LEIA MAIS
PEC 37
19/06/2013 - PEC 37: Ministério Público pede rejeição de projeto para Renan Calheiros.
Na tarde desta última quarta-feira, membros do Ministério Público e associações ligadas ao
órgão e tribunais de contas foram ao Senado para pedir ao presidente da casa, Renan
Calheiros (PMDB-AL), a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2011. A
medida, que tramita na Câmara dos Deputados, tira o poder de investigação do Ministério
Público. (EBC)
LEIA MAIS
18/06/2013 - Gurgel rejeita PEC que impede Ministério Público de investigar crimes.
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse na última terça feira, em debate
público sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que torna a investigação criminal
exclusiva das polícias Civil e Federal, que a participação ativa do Ministério Público (MP) na
investigação criminal é fundamental para proteção dos direitos da sociedade. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Direitos Humanos
19/06/2013 - OAB critica aprovação da "cura gay" por comissão da Câmara.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criticou, na última quarta feira, a aprovação do
Projeto da "Cura Gay" pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
Responsável pela área de direitos humanos da OAB, Wadih Damous classificou o projeto como
"mais um dos absurdos” da comissão presidida pelo deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP).
(Exame)
LEIA MAIS
17/06/2013 - Pesquisa inédita sobre tráfico de pessoas será apresentada no Simpósio
Internacional.

''As mulheres vítimas do tráfico são, antes de tudo, vítimas do abandono social, da falta de
políticas públicas. Muitas que passaram pela experiência da exploração sexual fora do País
preferem não voltar para o Brasil, pois sabem que aqui não encontram perspectiva de
trabalho, acompanhamento médico, muito menos acolhimento social ou familiar”. A
afirmação é da advogada e assistente social Tânia Teixeira Laky de Sousa, autora da Pesquisa
Tráfico de Mulheres: Nova face de uma Velha Escravidão. (CNJ)
LEIA MAIS
17/06/2013 - Presidente da CDH pede exame de projeto das domésticas por comissões
temáticas
O projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 72, que amplia os direitos dos
empregados domésticos, foi elogiado pelos participantes de audiência pública promovida
nesta última segunda-feira pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado (CDH). A audiência também teve a participação, por meio da internet e do telefone, de
cidadãos de todo o país. (Senado)
LEIA MAIS
Juventude
21/06/2013 – “O vigor de uma juventude irreverente e politizada”, exalta UNE
Depois de quase três semanas de protestos que foram se intensificando, governos de norte a
sul do país revogaram os aumentos praticados nas tarifas de transporte público coletivo. A
União Nacional dos Estudantes (UNE), que integra a mobilização, divulgou nota exaltando o
"vigor" da juventude e convocando para novos atos. "Os estudantes também levarão uma das
principais bandeiras desta geração: a destinação de 10% do PIB para a educação pública".
(Vermelho)
LEIA MAIS
17/06/2013 - Jovens mineiros representam 25% dos inscritos na Jornada Mundial da
Juventude.
O subsecretário de Juventude da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, Gabriel
Azevedo, reuniu-se na última semana, no Rio de Janeiro, com o vigário Marcos Willian
Bernardo. A finalidade foi verificar questões relativas à participação dos jovens mineiros na
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que será realizada entre os dias 23 e 28 de julho.
(Agência Minas)
LEIA MAIS
17/06/2013 - Parlamento Jovem de Minas realiza plenárias no interior.
As cidades de Carandaí (Região Central do Estado), Nova Serrana (Centro-Oeste de Minas) e
Poços de Caldas (Sul de Minas) realizam, nesta semana, suas plenárias municipais do
Parlamento Jovem de Minas 2013. (ALMG)

LEIA MAIS
17/06/2013 - Proposta de redução da maioridade penal volta a ser criticada em audiência.
A proposta de redução da maioridade penal, hoje a partir dos 18 anos de idade, foi criticada
pelos participantes do último debate do ciclo sobre o tema promovido pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). (Senado)
LEIA MAIS

Câmaras Municipais
18/06/2013 – Caeté: Projeto Ficha Limpa é aprovado por unanimidade na Câmara.
Os vereadores aprovaram por unanimidade, em dois turnos, o projeto de lei nº 017/2013 que
proíbe a nomeação ou designação na administração municipal direta e indireta, assim como no
poder legislativo, de pessoa declarada inelegível em razão de condenação pela prática de ato
ilícito nos termos da legislação federal. (Câmara de Caeté)
LEIA MAIS
17/06/2013 - Ouvidoria da Câmara já está atendendo demandas da população de Contagem.
Anunciada no princípio de maio, a Ouvidoria da Câmara Municipal de Contagem já está
funcionando desde o início deste mês, recebendo as demandas da população, prestando
informações e dando encaminhamento às solicitações do cidadão. (CMC)
LEIA MAIS

Meio Ambiente
16/06/2013 - Expedição pelo rio das Velhas chega a municípios da região Central do Estado.
A expedição “Nadando com o Theo pelo Velhas” percorre as cidades que fazem margem com o
rio das Velhas, promovendo ações de educação e mobilização ambiental junto às
comunidades. O projeto faz parte das ações do Projeto Estratégico do Governo de Minas –
Meta 2014. (Agência Minas)
LEIA MAIS
Saúde
19/06/2013 - Secretário de Saúde participa de debate sobre dengue na Assembleia
Legislativa.
O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge de Souza Marques, se reuniu,
nesta última quarta-feira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com a Comissão

de Saúde, para debater o expressivo aumento da incidência de dengue no Estado, bem como
as medidas necessárias para o enfrentamento da epidemia. (Agência Minas)
LEIA MAIS
16/06/2013 - Municípios em extrema pobreza terão farmácias em unidades básicas de
Saúde.
O Ministério da Saúde vai financiar a organização de farmácias em unidades básicas de Saúde
de 453 municípios considerados de extrema pobreza. Os gestores interessados em receber o
apoio devem se inscrever até o dia 27 de junho no Eixo Estrutura do Programa Nacional de
Qualificação da Assistência Farmacêutica. (EBC)
LEIA MAIS
Educação
18/06/2013 - Comissão de Educação aprova obrigatoriedade do Enem ao fim do ensino
médio.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou nesta última terça-feira, projeto que
torna obrigatório, de forma progressiva, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para todos
os concluintes dessa etapa da educação básica. (Senado)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
18/06/2013 - Tribunais já julgaram 45.173 processos de improbidade e crimes contra a
administração pública.
Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta última segunda-feira aponta
que, até o momento, foram julgados 45.173 processos de improbidade administrativa e crimes
contra a administração pública distribuídos até 31 de dezembro de 2011. (CNJ)
LEIA MAIS
18/06/2013 - Magistrados de todo o País definem propostas para melhorar a carreira e o
Judiciário.
Nos últimos cinco anos, 83 magistrados pediram exoneração, cerca de 200 aposentaram-se
precocemente e pouco mais de 100 aprovados em concurso público desistiram de ingressar na
magistratura. Por trás dessa evasão, está o interesse em seguir outras carreiras consideradas
mais atraentes, alertou, nesta última terça-feira, o conselheiro José Lucio Munhoz, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na abertura do seminário de encerramento da primeira
fase do Programa Valorização: Juiz Valorizado, Justiça Completa. (CNJ)
LEIA MAIS

Análise do Observatório das Metrópoles: Do Mal-estar Urbano ao Acordar das Consciências
Análise dos protestos no Brasil: O movimento da hora presente

A revolta do senso comum (Observatório da imprensa)
[Povos indígenas] Mato Grosso do Sul: assassinatos, prisões e impunidade (Adital)
Violência e controle social (IHU)
Transporte gratuito é possível (Adital)
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