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Prezados leitores,
O boletim “De olho na política”, publicação do Núcleo de Estudos Sociopolíticos entra em
uma nova fase. A partir deste exemplar as informações serão reunidas em colunas
temáticas. Sempre que possível, apresentaremos a visão dos poderes executivo, legislativo,
judiciário, e dos movimentos sociais, sobre temas relevantes para a sociedade. Esperamos
que gostem!
A equipe
Direitos Humanos
02/04/2013 - Manifesto urgente pelo fim das importações desnecessárias de cacau e da
violação de direitos humanos na cadeia do cacau.
Sociedade civil organizada do sul da Bahia está mobilizada para exigir do governo a imediata
suspensão da importação de cacau no Brasil, a mais grave ameaça ao cacau cabruca, que
abriga inúmeras espécies da mata atlântica no Estado da Bahia, aos direitos humanos dos
imigrantes africanos que têm sofrido graves violações como clandestinos nos navios, e de
crianças africanas, vítimas do tráfico de pessoas na África. Para conhecer melhor os problemas
ambientas e as questões sociais deste problema clique no link abaixo. (Adital)
Leia mais
05/04/2013 - Governo de Minas entrega documentos básicos aos quilombolas, indígenas e
ciganos.
Povos tradicionais, como quilombolas, indígenas e ciganos, terão atenção especial do Governo
de Minas no acesso à documentação civil básica. A ação, desenvolvida pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas ProIgualdade Racial (Cepir), será realizada por meio de 88 mutirões. Os documentos a serem
emitidos durante os mutirões são certidões de nascimento, casamento, óbito, reconhecimento
de paternidade voluntária, carteiras de identidade, de trabalho e CPF. (Agência Minas)
Leia mais
Juventude
04/04/2013 - Votação do Estatuto da Juventude no Senado Federal fica para a próxima
semana

A votação do Estatuto da Juventude, no plenário do Senado Federal, foi adiada para a próxima
semana devido à falta de assinaturas para o pedido de urgência na tramitação. Jovens de todo
o país se mobilizaram nas redes sociais e nas ruas ao mesmo tempo em que acompanhavam a
pauta no congresso. Jovens querem a provação imediata do Estatuto para definir e assegurar
seus direitos. (Agência Jovem)
Leia mais
Municípios
01/04/2013 - CMAS- Betim já tem novos representantes
Foram eleitos, no último dia 26, os representantes da sociedade civil-biênio 2013/2015 que
integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS- Betim). A eleição ocorreu na
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice (Apromiv) e contou com a
fiscalização do Ministério Público. Os representantes darão um novo direcionamento ao
serviço social do município. (BetimMg)
Leia Mais
11/04/2013 - Prefeitura inicia processo de anistia fiscal.
A prefeitura de Betim instaurou um período de anistia fiscal no município, fornecendo
oportunidades para que pessoas jurídicas, físicas e empresas quitem tributos com descontos
especiais em multas e juros decorrentes de atraso de pagamento, além de poderem parcelar o
débito. Para adquiri-la o contribuinte tem que solicitar a guia de arrecadação para pagamento
à Central de Atendimento da Divisão de Arrecadação e Tributos. A regularização trás
benefícios para o contribuinte e o município. (Portal Betim)
Leia mais
05/04/2013 - Parceria em projetos sociais - Contagem
No último dia 04 de abril o prefeito Carlin Moura recebeu o presidente da Fundação Arcelor
Mittal Brasil, Leonardo Gloor, que apresentou os projetos sociais que a organização
desenvolve no município. Foi proposto na reunião o estreitamento das relações e o
desenvolvimento de novas parcerias sociais nas áreas de cultura, esporte e educação.
(ContagemMg)
Leia mais
05/04/2013 - Contagem intensifica combate a dengue
Contagem é a primeira cidade em Minas Gerais que apresenta o diagnóstico da Dengue em
cerca de dez minutos. O teste é realizado em pacientes que apresentam sintomas graves da
doença e colabora para um atendimento mais especializado. A Prefeitura de Contagem, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza, desde o dia 03 de abril, dois postos de
atendimento exclusivos para a Dengue. O paciente que procurar os postos suspeitando da
presença dos sintomas fará a ficha de atendimento e, após análise clínica e sintomática, será
encaminhado para o posto de referência no combate à doença. (ContagemMg)

Leia mais
Câmaras Municipais
09/04/2013 – Contagem- Fortalecer políticas públicas para a terceira idade.
A Prefeitura de Contagem participará, nos dias 9 e 10/4, do VII Colegiado Nacional de
Coordenadores de Saúde da Pessoa Idosa, em Brasília. O evento tem como objetivo propiciar
espaço de troca e articulação dos gestores, convidados e áreas técnicas da saúde, contribuindo
para um maior fortalecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. (ContagemMG)
Leia mais
04/04/2013 – Belo Horizonte - Câmara discute projetos que beneficiam idosos
Estão em tramitação, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, projetos de lei que visam
melhorar a qualidade de vida e defender os direitos dos idosos, um dos segmentos da
população que mais cresce no Brasil, de acordo com o IBGE. Só em Belo Horizonte, 300 mil
pessoas têm mais de 60 anos e podem ser diretamente beneficiadas pelas medidas propostas
pelos vereadores. Estão em tramitação o projeto de lei 130/13 que propõe que se reservem
aos idosos os apartamentos térreos dos conjuntos habitacionais ligados aos programas
municipais de moradia; o PL 156/13, que sugere a concessão de benefícios fiscais para
pequenos empreendedores que tenham mais de 60 anos. (CMBH)
Leia Mais
01/04/2013 – Belo Horizonte - Câmara trabalha para preservar áreas verdes da capital
Projetos de Lei focados no meio ambiente e sua preservação tramitam na Câmara Municipal
de Belo Horizonte. Na pauta de debates entram diversas questões como preservação das áreas
verdes do município, criação de parques e ampliação de matas e incentivo à reciclagem e à
arborização da cidade. (CMBH)
Leia Mais
20/03/2013 – Betim - Audiência Pública debate situação dos menores infratores em Betim.
A Câmara Municipal de Betim realizou Audiência Pública para debater a segurança pública na
cidade, principalmente a implantação de um Centro de Ressocialização de Menores Infratores.
A audiência contou com a presença de várias autoridades relacionadas ao setor e todas foram
unânimes ao afirmar que o Estado não pode medir esforços para tentar ressocializar esses
menores infratores e que construir um local adequado para esta finalidade é fundamental.
(Câmara Betim)
Leia mais
Sociedade
11/04/2013 - Governo entrega carros e computadores a municípios.

Municípios mineiros de diversas regiões do Estado receberam do governador Anastasia, 66
veículos e 109 computadores para a modernização de conselhos tutelares e centros de
referência em assistência social, reforçando a estrutura dos órgãos sociais. Com novos
veículos, o trabalho torna-se mais rápido, principalmente na zona rural. Há um aumento nas
ações sociais desenvolvidas e uma parceria maior com a sociedade civil. (Brasil247)
Leia mais
02/04/2013 – Negociação entre governo e mercado vai definir lista de produtos essenciais
para o consumo.
A lista de produtos considerados essenciais e que, se apresentarem defeito, poderão ser
devolvidos pelo consumidor, será definida a partir da semana que vem, durante reuniões entre
representantes do governo e do mercado. (Agência Brasil)
Leia mais
02/04/2013 – Campanha do Milênio da ONU começa a discutir no Brasil metas para depois
de 2015.
A Campanha do Milênio começou a discutir no Brasil, questões básicas como Educação de
qualidade, governo honesto e atuante, melhoria nos serviços de saúde e proteção às florestas,
rios e oceanos. Segundo o resultado parcial da votação My World 2015, estas são as principais
necessidades dos jovens brasileiros. A votação ocorre pelo site (veja o site) e a pessoa deve
escolher entre 16 itens, os seis que considera mais importantes. A iniciativa pretende descobrir
as prioridades e a partir daí, discuti-las a ponto de definir novos objetivos para o milênio.
(Agência Brasil)
Leia mais
08/04/2013 – Seca no Brasil: Situação continua grave
A presidenta Dilma Rousseff disse, no último dia 8, que a situação da seca no Nordeste e no
norte de Minas Gerais está preocupante. Segundo ela, o governo está investindo R$ 32 bilhões
nas obras que garantem abastecimento de água de forma definitiva para a região. Dentre as
ações emergenciais, o governo está oferecendo, para cada município atingido, uma
retroescavadeira, uma motoniveladora, dois caminhões (um caminhão-caçamba e um
caminhão-pipa) e uma pá-carregadeira. Além disso, fornecerá 340 mil toneladas de milho nos
meses de abril e maio para serem vendidas a preço subsidiado para os produtores. (Brasil247)
Leia Mais
Meio Ambiente
03/04/2013 - Câmara aprova projeto que cria a Política Nacional de Integração LavouraPecuária-Floresta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta. O projeto aprovado mantém os benefícios da Lei de Política
Agrícola aos que adotem sistemas integrados de recuperação de áreas degradadas e definem

objetivos e princípios da política de integração lavoura-pecuária-floresta. Pelo projeto, os
sistemas integrados compreendem o uso do solo para atividades agrícolas, florestais e de
pecuária de forma a melhorar a produtividade e o aproveitamento do solo de maneira
sustentável ambientalmente. (Agência Brasil)
Leia Mais
Reforma Política
04/04/2013 - Relator diz que texto de reforma política que será votado na próxima semana é
"moderado"
Em discussão no Congresso há mais de 15 anos, a reforma política voltará ao centro dos
debates na próxima terça-feira (9). Apesar de não haver acordo sobre vários pontos a serem
votados, a proposta de reforma entrará em votação no plenário da Câmara. O relator da
matéria, deputado preparou um relatório “moderado” para tentar superar as divergências.
Dentre os temas em discussão estão: financiamento público de campanha; fim das coligações,
coincidência das eleições; ampliação da participação popular na apresentação de projetos e a
instituição da lista flexível e candidatos. (Agência Brasil)
Leia Mais
08/04/2013 - Entidades lançam manifesto contra financiamento privado de campanhas.
O comprometimento de políticos com empresas que fizeram doações a suas campanhas é o
novo alvo de uma mobilização tomada por diversas entidades da sociedade civil. O objetivo é
provocar uma mobilização popular parecida com a manifestação pela aprovação da Lei da
Ficha Limpa, em 2010 e defender a realização de uma reforma política no País, com foco na
instituição do financiamento público das campanhas, excluindo as doações de pessoas
jurídicas do processo eleitoral. De acordo com o presidente da OAB, Marcus Vinícius Coêlho, o
sistema atual é mais fechado e não permite que o Parlamento represente a população que o
elegeu. (Agência Brasil)
Leia Mais
10/04/2013 - Projeto de reforma política naufraga mais uma vez na Câmara.
Sem acordo mínimo entre as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, o projeto que
trata da reforma política foi mais uma vez congelado. Apesar de esta há dois anos em
gestação, a proposta não houve consenso mínimo entre os líderes partidários. Com isso, o PT
tentará um projeto de iniciativa popular para garantir financiamento público e voto em lista.
(RedeBrasilAtual)
Leia mais
Econômico
02/04/2013 – Medidas são tomadas por comissões de deputados e senadores para
regulamentar o direito das empregadas domésticas.

O Deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), autor da ideia de oficializar as decisões a respeito do
assunto, demonstrou a urgência em resolver a questão dos direitos das empregadas
domésticas e a rápida resolução do caso. (Agência Câmara)
Leia mais
Saúde
09/04/2013 - Câmara definirá na próxima semana data para votar jornada de trabalho dos
enfermeiros.
A votação do projeto de lei que estabelece uma jornada de trabalho semanal de 30 horas para
profissionais de enfermagem poderá ser definida na próxima terça-feira (16) em reunião do
presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) com os líderes
partidários. Henrique Alves recebeu representantes dos enfermeiros, acompanhados de
deputados favoráveis à regulamentação da jornada de trabalho. O projeto tramita no
Congresso Nacional Há cerca de 13 anos e somente por agora foi aprovado pelo Senado para
que seja encaminhado à outros setores para sua apreciação. (Agência Brasil)
Leia mais
10/04/2013 - Onze estados concentram 74% dos casos notificados de dengue no país.
Balanço divulgado dia 10 pelo Ministério da Saúde revela que 11 estados brasileiros
concentram 74,5% dos casos de dengue notificados nos primeiros três meses deste ano:
532.107 de um total de 714.226 casos considerados suspeitos. O governo federal trabalha com
três níveis de incidência de dengue: baixa (até 100 casos por 100 mil habitantes), média (de
101 a 300 casos) e alta (acima de 300). A média nacional é 368,2 casos por 100 mil habitantes.
Mas apesar dos índices de alta incidência da Dengue, foi constatada a diminuição dos casos
graves em relação aos anos anteriores. (Agência Brasil)
Leia mais
07/04/2013 - Governo disponibiliza R$ 12 milhões para ampliar tratamento contra
tabagismo.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou uma portaria que disponibiliza recursos para
que até 30 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) passem a oferecer tratamento contra o vício
em tabaco. Hoje são mais de 3 mil unidades que oferecem o serviço, que inclui apoio
psicológico, medicamentos, atendimentos educativos e terapêuticos. Segundo o ministério,
cerca de 5 mil municípios manifestaram interesse em ter o tratamento contra o vício do tabaco
e os gestores municipais devem inscrever a cidade interessada em receber o programa
durante este mês de abril. (Agência Brasil)
Leia mais
Educação
10/04/2013 - Número de creches e pré-escolas será ampliado até 2014.

Será feita, até o dia 31 de maio deste ano, novas contratações para a construção de unidades
escolares. Até o momento, 3.288 foram contratos, sendo 894 obras em fase de planejamento
e de licitação e 2.822 em construção. Ano passado ao ser lançado o programa Brasil Carinhoso,
as ações para aumento da educação infantil ganharam mais força. Mais de R$ 1,7 bilhão já
foram investidos em construção de unidades de creches e pré-escolas e, para este ano, a
previsão de investimento chega a R$ 2 bilhões. (BrasilGov)
Leia mais
03/04/2013 – Transformação de CEFET em universidade é tema de requerimentos.
Debater e apoiar o projeto de transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (Cefet-MG) em universidade tecnológica. Esse é o teor de nove requerimentos
aprovados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG). A proposta de transformação do Cefet em universidade visa a aumentar
o aporte de recursos federais destinados à instituição. Com isso, poderão ser ampliadas as
ofertas de cursos, assim como intensificadas as práticas de pesquisa e extensão. (ALMG)
Leia mais
03/04/2013 – Educadores fazem reunião para discutir a respeito da promoção da cultura da
paz nas escolas estaduais
Encontro de Formação de Educadores para Prevenção e Enfrentamento da Violência e
Promoção de uma Cultura de Paz realizada nas escolas irá debater o cotidiano das escolas e a
forma como interagem com a comunidade e a família, desestimulando a violência nas
comunidades. Durante o encontro, que ocorrerá nos dias 08 e 12 de abril ocorrerá palestras,
minicursos e oficinas. (Agência Minas)
Leia mais
07/04/2013 - Anastasia encaminha projeto de lei à Assembleia Legislativa para
estadualização de fundações de ensino.
O governador Antonio Anastasia assina no dia 08/04, na Cidade Administrativa, mensagem
encaminhando à Assembleia Legislativa projeto de lei que trata dos requisitos e
procedimentos para absorção de fundações educacionais de ensino superior. (Agência Minas)
Leia mais
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