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Direitos Humanos
29/04/2013 - Programas sociais ajudam no combate ao trabalho infantil, diz relatório da OIT.
Um relatório realizado pelo Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil
(IPEC, pela sigla em inglês) da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sustenta que as
políticas de proteção social podem desempenhar um papel crucial na luta contra o trabalho
infantil, que afeta atualmente cerca de 215 milhões de crianças no mundo. (ONU)
LEIA MAIS
27/04/2013 - Jovens do campo terão direito a 5% dos lotes da reforma agrária.
Os jovens do meio rural terão, a partir deste ano, 5% dos lotes da reforma agrária em todo o
Brasil. Com isso, o governo espera assegurar, nos assentamentos com vinte lotes ou mais, a
permanência (ou o retorno ao campo) de jovens trabalhadores rurais solteiros até 29 anos,
residentes ou com origem no meio rural. (Agência Brasil)
LEIA MAIS

Assembleia Legislativa
02\05\2013 - Acessibilidade no transporte público é precária em MG
Falta de plataformas, elevadores e manutenção desses sistemas são apontadas como as
principais falhas. (ALMG)
LEIA MAIS
29/04/2013 - Passos discute desafios da política de assistência social
Profissionais que atuam na área de assistência social se reuniram, nesta última segunda-feira,
em Passos (Sul de Minas), em audiência pública promovida pela Comissão de Participação
Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A atividade colocou em debate a
implantação da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas
2012). Essa norma objetiva consolidar as principais leis federais sobre o tema, além de propor
mecanismos para o aprimoramento de gestão, serviços, benefícios, programas e projetos.
(ALMG)
LEIA MAIS
30/04/2013 - ALMG recebe informações sobre Fundo do Poder Judiciário.

Os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) receberam informações
adicionais para subsidiar as discussões em torno do Projeto de Lei 3.893/13, que prevê a
criação do Fundo Especial do Poder Judiciário. Nesta última terça-feira, durante a Reunião
Ordinária de Plenário, foi recebido documento do presidente do Tribunal de Justiça (TJMG),
desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, que explicita pontos favoráveis à criação do
fundo. (ALMG)
LEIA MAIS
Juventude
02/05/2013 - CTB promove em junho 2º Encontro Nacional da Juventude.
A Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), por meio de sua Secretaria da
Juventude Trabalhadora, realizará entre 28 e 30 de junho, seu 2º Encontro Nacional da
Juventude. A atividade será realizada na sede da Federação de Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), em Belo Horizonte. (Vermelho)
LEIA MAIS
02\05\2013 - Série de pré-conferências regionais da Juventude começa neste sábado, dia 4,
nas regiões Leste, Nordeste e Noroeste
A série de pré-conferências regionais da Juventude, que têm como objetivo mobilizar jovens
para o debate sobre seus direitos e deveres juntamente à Prefeitura de Belo Horizonte,
começa sábado, dia 4, com três reuniões nas regiões Leste (Escola Municipal Santos Dumont,
na rua Domingos Sávio, 578, bairro Santa Efigênia), Nordeste (Escola Municipal Anísio Teixeira,
rua Bolívar, 10, bairro União) e Noroeste (Escola Municipal Dom Jaime, rua Frederico B. Júnior,
123, bairro Carlos Prates). Os encontros elegerão os novos membros do Conselho Municipal da
Juventude e definirão as prioridades relacionadas às políticas públicas para o setor. Além disso,
delegados regionais que irão participar da etapa municipal, nos dias 7 e 8 de junho, serão
eleitos. As pré-conferências continuam nos dias 11, com encontros nas regiões Norte,
Pampulha e Venda Nova, e 18, com eventos no Barreiro e também na região Centro-Sul.
(Portal PBH)
Municípios
02\05\20113- Fórum do Idoso aborda Atenção à Saúde
Com intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a Prefeitura de Belo Horizonte por
meio da Secretaria Regional Norte, através da gerência de Programas Sociais, reuniu, no último
dia 24, as pessoas da terceira idade para participarem do Fórum do Idoso. O tema de debate
foi “Atenção à Saúde do idoso”.(Portal PBH)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
30/04/2013 - Vereadores querem participação popular no planejamento dos gastos.

Em reunião ordinária, realizada n nesta última terça-feira a Comissão de Orçamento e Finanças
Públicas recebeu representantes da sociedade civil, do Ministério Público e da Prefeitura para
discutir melhorias no processo de aprovação do orçamento público municipal e das prestações
de contas do Executivo. A população cobrou a divulgação da proposta orçamentária com
antecedência e a realização de mais audiências públicas, garantindo assim a análise criteriosa
pela sociedade. (CMBH)
LEIA MAIS
29/04/2013 - População cobrou investimento público no combate às drogas.
Audiência pública realizada, nesta última segunda-feira, pela Comissão de Saúde e
Saneamento reuniu dezenas de ex-usuários de drogas, familiares, agentes de saúde,
assistentes sociais, vereadores e representantes do Executivo para discutir a falta de incentivo
municipal às iniciativas do 3º setor para acolhimento dos dependentes químicos. População
questionou a dificuldade de acesso ao tratamento oferecido pelo SUS e cobrou mais espaço de
participação na elaboração das políticas públicas junto à Prefeitura. (CMBH)
LEIA MAIS
Meio Ambiente
30/04/2013 - MMA abre chamada para os Planos de Gestão Territorial Ambiental na
Amazônia Legal. Propostas devem ser apresentadas até 14 de junho.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) recebe projetos para elaboração de Planos de Gestão
Territorial Ambiental (PGTAs) em terras indígenas da Amazônia Legal. As propostas à chamada
pública podem ser apresentadas até 14 de junho e o resultado está previsto para ser divulgado
em 28 de junho. (MMA)
LEIA MAIS
Econômico
02\05\2013 - Aumento do consumo interno de petróleo contribuiu para déficit recorde da
balança comercial
O aumento do consumo interno de combustíveis contribuiu para o rombo recorde da balança
comercial de janeiro a abril. Segundo a secretária de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a demanda maior por petróleo e
derivados resultou em queda das exportações e aumento das importações dos produtos.
(Agência Brasil)
LEIA MAIS
27/04/2013 - Medidas do governo para retomar economia não são unânimes entre
economistas.
Com a previsão de crescer 3% neste ano, segundo as instituições financeiras, a economia
brasileira dependerá das medidas de estímulo lançadas pelo governo para atingir essa

expectativa. Economistas ouvidos pela Agência Brasil, no entanto, divergem sobre a eficácia
das ações tomadas até agora pelo governo, voltadas para a redução de impostos para
determinados setores da economia e o aumento dos gastos públicos. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
Saúde
27/04/2013 - Dengue sem controle mata mais duas pessoas em Minas Gerais.
A dengue causou mais duas mortes em Minas nesta semana, elevando para 51 o número de
óbitos este ano. Uma mulher de 30 anos morreu em Muriaé, na Zona da Mata, e outra, de 27,
em Contagem, na Grande BH. Em uma semana, os casos confirmados da doença aumentaram
13.488, passando de 64.238 para 77.726. (EM)
LEIA MAIS
Educação
29/04/2013 - Dilma vai apresentar novo projeto para destinar 100% dos royalties à
educação.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou, em Campo Grande, durante entrega de 300 ônibus
escolares, que seu governo vai “teimar” em destinar o dinheiro dos royalties do petróleo para
investimento em educação. “ (Rede Brasil Atual)
LEIA MAIS
28/04/2013 - Professores promovem atos por melhorias educacionais
Durante a semana passada, profissionais de educação e entidades da sociedade civil que
atuam no setor em todo o país promoveram atos, marchas, paralisações, seminários, além de
audiências com parlamentares e governo. No Dia da Educação, 28 de abril, as atividades
terminaram, mas o debate da valorização do setor continua. Os eixos das reivindicações são
três: o piso, a remuneração e carreira dos docentes, a formação inicial e continuada dos
profissionais em educação e boas condições de trabalho. (Agência Brasil)

LEIA MAIS
28/04/2013 - Avaliações na educação não são feitas para punir, diz presidente do Inep
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2005, traçou metas a
serem alcançadas ano a ano, até chegar ao nível de país desenvolvido em 2022, ano do
bicentenário da independência. (Agência Brasil)
LEIA MAIS
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