05 de junho de 2021

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
É PAUTA NA FUG

O Dia Mundial do Meio Ambiente é
comemorado no dia 05 de junho. Data
em que o mundo volta a sua atenção
para sensibilizar e impulsionar ações que
combatam os problemas ambientais urgentes. A Fundação Ulysses Guimarães
(FUG), atenta aos problemas ambientais, ouviu o núcleo Socioambiental do
MDB e os parlamentares que compõem
a Comissão de Meio Ambiente.
O presidente do núcleo ambiental,
Breno Carone, afirmou que “estamos
contribuindo muito, país afora, com os
nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados. Na Câmara Federal
tivemos uma forte atuação na aprovação do novo marco regulatório do saneamento. O MDB Socioambiental está

presente nas pautas e nas discussões,
tanto que conseguimos eleger diversos
vereadores e prefeitos, que são ligados
a pauta socioambiental. A questão da
mudança climática é um tema mundial
que requer atenção”.
Sobre o desmatamento, Breno
alertou que “é um problema não só
do governo federal, mas dos estaduais. Precisamos trabalhar na questão
da fiscalização, dos projetos para a recuperação do meio ambiente. E nessa
batalha é importante a participação
do Congresso Nacional para a preservação não só da Amazônia, mas de outros biomas naturais que também estão sendo devastados”.
Leia mais

ACONTECEU NA FUG

ALCEU MOREIRA EMPOSSA OS MEMBROS DO CONEP
Empossados os membros do Conselho Editorial da FUG
Na quarta-feira (2), o presidente da
Fundação Ulysses Guimarães, deputado
Alceu Moreira, empossou os membros
do Conselho Editorial de Publicações
da FUG (CONEP). O órgão será presidido pelo professor José Fogaça e terá
como vice o deputado federal Raul Henry. Também fazem parte do colegiado o
diretor-secretário da FUG, Lelo Coimbra,
e a gerente de Formação Política, Elisiane da Silva.
O CONEP terá a atribuição de definir a política editorial da FUG alinhada à
visão institucional; analisar as obras e os
materiais a serem editados; propor um
plano anual das atividades editoriais;
dentre outras. O Conselho é constituído
de quatro membros que terão mandatos de dois anos, com a possibilidade de
recondução por igual período. As atividades exercidas pelos conselheiros é voluntária e sem ônus para FUG. Leia mais

DEFESA DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA
PAUTA DA FUG

FUG E MDB EM SC PERCORREM
O ESTADO PARA OUVIR A MILITÂNCIA

O presidente da filial da Fundação
Ulysses Guimarães na Paraíba, deputado estadual Raniery Paulino, teve
a iniciativa de recomendar ao MDB
nacional que aconselhasse os parlamentares do partido no âmbito estadual e municipal a instalação de Comissões Permanentes de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência
nas suas Casas Legislativas. Leia mais

A filial da FUG e o MDB em Santa Catarina retomaram no último final de semana o “MDB + Perto das Bases”. São
encontros regionais com o objetivo de
ouvir as lideranças e a militância, e incentivar as bases do partido para a realização das prévias, que ocorrerão no dia
15 de agosto. Leia mais

FUG-PA DEBATE PREVENÇÃO
SOCIAL DO CRIME

FUG-AL REALIZA PALESTRA SOBRE O
TEMA “A AUSÊNCIA DE LIDERANÇAS”

A Fundação Ulysses Guimarães, filial
Pará, realizou na quarta-feira (2), palestra virtual com o tema “Prevenção
Social do Crime”. Para o debate foram
convidados os secretários Murilo Cavalcanti (Segurança Cidadã do Recife/
PE) e Ricardo Balesteri (Articulação da
Cidadania do Pará), que falaram por
cerca de 1h15 pela plataforma zoom,
sobre as estratégias de segurança,
tendo como exemplo os modelos e as
ações utilizadas na Colômbia para redução da criminalidade. Leia mais

“A pandemia da ausência de lideranças – O papel do MDB e FUG frente
este desafio” foi tema da palestra virtual promovida pela filial da Fundação
Ulysses Guimarães em Alagoas. O encontro aconteceu na última terça-feira (01) pela plataforma zoom e contou
com o palestrante José Queiroz, que é
membro da executiva estadual da FUG-AL, professor universitário, mestrando
em administração e pós-graduado em
Marketing. Leia mais
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