
 1 

               

 
  

Brasília-DF, 14 de setembro de 2011 

 

Protesto contra projeto sobre gerência de hospitais universitários adia reunião 

 

A comissão especial criada para analisar o Projeto de Lei 1749/11, do Executivo, que cria a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), adiou para amanhã (14) a reunião para discutir e votar o 

parecer do relator, deputado Danilo Forte (PMDB-CE). Privatização disfarçada A reunião nem chegou a 

ser aberta porque os servidores da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades 

Públicas Brasileiras (Fasubra) invadiram o Plenário 13. Eles são contra a aprovação do projeto, porque, na 

opinião deles, a criação de uma empresa para administrar os hospitais universitários nada mais é do que 

uma privatização disfarçada. 

 
 

Terceira maior central sindical administrará 50% dos recursos do PSD 

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, irá administrar 50% dos recursos 

do PSD, anunciou nesta terça-feira o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, em evento de filiação de 

sindicalistas ligados a central, a terceira maior do país. Segundo Kassab, metade do dinheiro que entrar no 

caixa do PSD assim que o registro for julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá para o órgão 

partidário administrado por Patah, que fará a relação com os movimentos sindicais e sociais, com cursos 

de formação política e atividades para os trabalhadores. 

 

MPE rejeita criação de partidos antes de decidir sobre PSD 

TERRA - O Ministério Público Eleitoral (MPE) ainda não deu parecer definitivo sobre a criação do PSD, 

o que deve fazer até o dia 23 de setembro. No entanto, o órgão já manifestou posição contrária à criação 

de duas legendas que pleiteavam registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): o Partido dos Servidores 

Públicos e dos Trabalhadores da Iniciativa Privada (PSPB) e o Partido Democrático Vida Social (PDVS). 

 
  

Como a crise internacional vai afetar a sua vida 

ESTADÃO - O rebaixamento da nota dos EUA, a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, a crise da 

dívida dos países da zona do euro... Como tudo isso deve chegar ao Brasil?  

 
  

Setor elétrico teme herdar passivo de R$ 30 bi 

VALOR - "O novo código cria uma figura jurídica nova, que pode ter grande impacto negativo sobre uma 

situação consolidada. Boa parte das áreas é usada hoje por clubes esportivos ou chácaras particulares. A 

mudança na legislação, acredita o superintendente da Cemig, "tem efeito antissocial e prejudica 

economicamente as empresas", sem gerar um único megawatt novo de eletricidade. Se a nova legislação 

for aprovada com o texto atualmente em discussão, criará algumas situações insólitas. Talvez a maior 

delas seja a necessidade de desapropriar mansões cujos terrenos dão para o Lago Paranoá, em Brasília, 

incluindo trechos da Península dos Ministros - endereço oficial de vários ministros de Estado - e algumas 

áreas de lazer do Palácio da Alvorada. O levantamento do Fmase prevê gasto médio de R$ 5 milhões com 

cada indenização no Paranoá. É uma despesa com potencial para inviabilizar de finitivamente a 

Companhia Energética de Brasília (CEB), estatal com dívida acumulada de R$ 877 milhões. 

 
 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/202450-PROTESTO-CONTRA-PROJETO-SOBRE-GER%C3%8ANCIA-DE-HOSPITAIS-UNIVERSIT%C3%81RIOS-ADIA-REUNI%C3%83O.html
http://www.valor.com.br/politica/1005296/terceira-maior-central-sindical-administrara-50-dos-recursos-do-psd
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5347830-EI7896,00.html
http://economia.estadao.com.br/especiais/como-a-crise-internacional-vai-afetar-a-sua-vida,145170.htm
http://www.valor.com.br/brasil/1004598/setor-eletrico-teme-herdar-passivo-de-r-30-bi
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Polícia desaloja famílias do MTD atingidas por Belo Monte em Altamira 

Na manhã desta segunda-feira (12), um pelotão de choque da polícia militar iniciou o despejo da terceira 

área que estava ocupada por famílias organizadas no Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

(MTD), em Altamira (PA). A área em questão é localizada nas proximidades do bairro Mutirão e estava 

ocupada desde de junho por famílias que não conseguem mais pagar os altíssimos aluguéis cobrados em 

Altamira, em decorrência do aumento da especulação imobiliária provocado pelas obras da hidrelétrica de 

Belo Monte. Também participavam da ocupação famílias que moravam nos baixões da cidade, locais que 

serão alagados pela formação do lago da usina. Elas não têm garantias de que receberão indenização pela 

construção da obra. 

 
  

Artigo: Previdência complementar do Servidor Público 

JUSBRASIL - Por Rudi Cassel - Advogado especializado em Direito do servidor e direito dos concursos 

públicos e sócio do escritório Cassel & Ruzzarin Advogados. Apesar da aparência de novidade do Projeto 

de Lei nº 1992/2007, que tata da Previdência Complementar, o Regime de Previdência Complementar do 

Servidor já havia sido previsto pela Constituição Federal (Art. 40, §§ 14 a 16), comprometendo-se o 

cálculo dos proventos e pensões futuros dos servidores efetivos que ingressarem após a vigência do 

regime opciona 

 
  

Cada vez mais pessoas sacam o FGTS para bancar tratamento de doenças graves 

CB - Criado originalmente em 1966 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que completa nesta terça-feira (13/9) 45 anos, passou por muitas 

mudanças ao longo do tempo, que ampliaram as possibilidades de saque dos recursos. O tratamento de 

doenças graves, por exemplo, pode ser pago com esse dinheiro. Só no ano passado, quase 210 mil pessoas 

sacaram o FGTS para bancar tratamentos de doenças como câncer e aids, totalizando R$ 407,45 milhões. 

Em 2009, foram 185 mil trabalhadores que recorreram ao fundo com essa finalidade. 

 
  

Oposição quer limpar pauta e antecipar votação da Emenda 29 

CÂMARA FEDERAL- Os líderes da oposição disseram há pouco que não haverá obstrução na votação da 

Medida Provisória 535/11, que cria programas de apoio à conservação ambiental e de fomento à produção 

rural, integrantes do plano Brasil Sem Miséria. A intenção é acelerar a votação das MPs que trancam a 

pauta do Plenário para antecipar a análise da proposta que regulamenta a Emenda 29 (PLP 306/08) para o 

dia 21 ou 22 de setembro – a votação estava prevista para o dia 28. “A oposição está facilitando o 

andamento da pauta para garantir a Emenda 29. Como há perspectivas reais de votação e consenso de que 

os deputados não vão criar um novo imposto, a condição política é favorável para limpar a pauta”, disse o 

líder do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). 

 

Acompanhe o Chat sobre a regulamentação da EC 29 nesta tarde 

SINDLEGIS - Assuntos de interesse social, como o Projeto de Lei 1749, de 2011, [antiga MP 520] e a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 também fazem parte do universo sindical. Para defender 

a sociedade, o Sindilegis atua para que matérias que possam prejudicar o serviço público oferecido à 

população sejam rejeitadas junto ao Congresso Nacional. 

Acesse aqui para entrar no chat transmitido pela Agência Câmara. 

Para apenas acompanhar - sem participar - acesse aqui. 

Confira mais informações: http://www.primaveradasaude.net.br/ 

 
  

Manifestação de servidores da Saúde gera tumulto na Alerj 

TERRA - Servidores da saúde do Estado iniciaram um protesto na tarde desta terça-feira na escadaria da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Os manifestantes são contra o Projeto de lei 

767, que passa a gestão da área da saúde para entidades sem fins lucrativos. De acordo com nota 

http://www.mabnacional.org.br/?q=noticia/pol-cia-desaloja-fam-lias-do-mtd-atingidas-por-belo-monte-em-altamira
http://aojus-df.jusbrasil.com.br/noticias/2835074/artigo-previdencia-complementar-do-servidor-publico
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/09/13/internas_economia,269713/cada-vez-mais-pessoas-sacam-o-fgts-para-bancar-tratamento-de-doencas-graves.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POL%C3%8DTICA/202476-OPOSI%C3%87%C3%83O-QUER-LIMPAR-PAUTA-E-ANTECIPAR-VOTA%C3%87%C3%83O-DA-EMENDA-29.html
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=6202871045562885418308788
http://www2.camara.gov.br/agencia/batepapo.html?sala=2101
http://www2.camara.gov.br/agencia/batepapo.html?sala=2101
http://www.primaveradasaude.net.br/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5347266-EI8139,00.html
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divulgada pela Alerj, mesmo com a presença de policiais, deputados e seguranças da Casa foram 

agredidos quando tentavam entrar no prédio. Durante a manifestação, os manifestantes tentaram entrar no 

prédio, mas funcionários impediram e fecharam a porta de entrada. No fim da tarde, os deputados 

aprovaram o projeto por 49 votos a 12. O documento deve ser enviado para a sanção do governador Sérgio 

Cabral (PMDB). 

 
  

STF decide a respeito de ação de “desaposentação” pela primeira vez 

STF - Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) decide a respeito da ação de desaposentação. 

O julgamento, marcado para hoje, pode definir novos rumos para as ações que tramitam em todo o País, 

de acordo com especialistas. Apesar da decisão do STF não ter o mesmo caráter de outras votações, 

valendo apenas para esta ação de uma aposentada do Rio Grande do Sul, deve servir de base para o 

julgamento de outros processos. Por enquanto não há padronização nas decisões, variando de acordo com 

as instâncias de cada estado. 

 
  

STF julga cálculo de aposentado que continuou trabalhando 

JORNAL COMERCIO - A possibilidade de que o Recurso Extraordinário (RE) 381.367, que trata de um 

pedido de desaposentadoria, entre na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta 

quarta-feira tem gerando grande expectativa entre os advogados da área previdenciária. A retomada do 

julgamento foi prevista no dia 30 e uma decisão favorável criaria a jurisprudência necessária para que 

inúmeros aposentados que não pararam de trabalhar abram mão de seus benefícios e iniciem novos 

processos de aposentadoria. 

 
  

Brasileiro realiza em média 7 consultas por ano, informam planos de saúde 

CÂMARA FEDERAL - O representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), José Abel, 

informou há pouco que os 56 milhões de usuários de planos de saúde realizam, em média, sete consultas 

médicas por ano. Segundo ele, as empresas não repassam todo o custo ao consumidor. “Se a companhias 

aéreas têm que trabalhar com risco zero, nós mais ainda! Porém, isso não é factível”, admitiu. José Abel 

defendeu ainda que os problemas de saúde aumentaram muito nas últimas décadas por conta dos maus 

hábitos de vida do brasileiro.O deputado Dimas Ramalho (PPS-SP), por sua vez, sustentou que os planos 

de saúde prestam um serviço sem qualidade ao usuário. “Não acredito que 80% dos associados estejam 

satisfeitos com os planos, conforme afirmou o representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde), José Cechin. Na hora de fazer uma consulta é que surgem os problemas, pois leva-se muito 

tempo para conseguir atendimento. Precisamos melhorar isso”, declarou. 

 

Justiça barra uso de leitos para planos de saúde 

Folha - O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo concedeu, na terça-feira (30), liminar favorável a uma 

ação movida pelo Ministério Público contra o Estado por conta de uma lei que permite o uso de 25% dos 

leitos de hospitais públicos --administrados por OS (Organizações Sociais)-- para atender pacientes de 

planos de saúde. Na liminar, o TJ-SP diz que a lei e o decreto "são afrontas ao Estado de Direito e ao 

interesse público primário da coletividade". "O efeito pretendido pelo mencionado Decreto favorece à 

prática de "dupla porta" de entrada, selecionando beneficiários de planos de saúde privados para 

atendimento nos hospitais públicos", diz a decisão divulgada pelo Ministério Público. Na ação civil 

pública, a Promotoria afirma que as OS administram hoje 52 unidades hospitalares no Estado, 

responsáveis por 8 milhões de atendimentos em 2008. Com isso, diz a Promotoria, a permissão de uso de 

25% destes leito s por pacientes de planos privados poderia representar a perda de 2 milhões de 

atendimentos públicos.  

 
  

Convênios de saúde terão reajuste acima da inflação, admite diretor da ANS 

http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/558704/?noticia=STF+DECIDE+A+RESPEITO+DE+ACAO+DE+DESAPOSENTACAO+PELA+PRIMEIRA+VEZ
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=72919
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/202465-BRASILEIRO-REALIZA-EM-M%C3%89DIA-7-CONSULTAS-POR-ANO,-INFORMAM-PLANOS-DE-SA%C3%9ADE.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/968185-justica-barra-uso-de-leitos-para-planos-de-saude.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/09/14/internas_economia,269767/convenios-de-saude-terao-reajuste-acima-da-inflacao-admite-diretor-da-ans.shtml
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CB - O atendimento está ruim e a quantidade de reclamações é recorde, mas os custos dos planos de saúde 

continuarão a pesar no bolso dos consumidores. Os próximos reajustes nas mensalidades serão sempre 

acima da inflação. Foi o que declarou o diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), Eduardo Sales, em audiência pública ontem, na Câmara dos Deputados, que reuniu 

representantes das operadoras e de associações de médicos. 

 
  

Golpe em hospital militar 

Resenha do Exécito - Auditoria interna realizada pelo Comando do Exército identificou uma série de 

irregularidades ocorridas nos últimos anos no Hospital Militar de Área de Brasília. Entre outros 

problemas, a auditoria detectou casos de direcionamento de licitação e despesas com valores 

superfaturados. O prejuízo calculado é de R$3,6 milhões. A fiscalização aponta como supostos 

responsáveis alguns civis e muitos militares, inclusive oficiais. Os fatos - "impropriedades", segundo a 

auditoria - ocorreram entre 2004 e 2008, mas os envolvidos não foram responsabilizados até hoje. Essa 

demora gerou a abertura de uma Tomada de Contas Especial (TCE), em 2010. Segundo o Centro de 

Comunicação Social do Exército (Cecomsex), atualmente, a TCE está na fase de "qualificação dos 

responsáveis e de quantificação do dano ao erário". 

 
  

Brasil é país onde fazer faculdade mais aumenta o salário 

AG BRASIL - Investir em uma formação de ensino superior resulta em ganhos futuros. A conclusão faz 

parte de relatório divulgado nesta terça-feira, 13, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Segundo o documento, no Brasil, ter curso superior resulta em um aumento de 156% 

nos rendimentos. Um salário mínimo de R$ 545 seria elevado para quase R$ 1.400, por exemplo. Um 

salário de R$ 2 mil viraria R$ 5.120 com curso superior. É o mais alto índice entre todos os 30 países 

pesquisados. 

 
  

Oposição consegue adiar votação da DRU na Câmara 

VALOR - O projeto, que dá liberdade para o governo gastar 20% do que arrecada, é considerado 

prioritário pelo Palácio do Planalto. A DRU vai expirar em dezembro, e o governo pretende prorrogá-la 

para o fim de 2015. Algumas açõs do Orçamento de 2012 já contam, inclusive, com os recursos da DRU. 

 
  

Especialistas criticam reforma política proposta pela Câmara 

VALOR - Especialistas reunidos para um debate sobre reforma política criticaram hoje a proposta que a 

Câmara dos Deputados está preparando sobre o assunto. “O que a gente tem mais segurança para dizer é 

que a lista fechada gera mais corrupção. E esse monstrengo está mais próximo do sistema proporcional do 

que do distrital”, defendeu Carlos Eduardo Soares Gonçalves, professor da Faculdade de Economia e 

Administração (FEA) da USP. 

 
  

Ministério do Turismo paga R$ 2 milhões por observatório "míope" 

CB - O monitoramento de R$ 41,5 milhões gastos pelo Ministério do Turismo no Bem Receber Copa, 

programa de qualificação de trabalhadores que vão atuar na Copa do Mundo de 2014, se resume a um site 

na internet que apenas veicula notícias sobre as entidades contratadas, sem qualquer avaliação dos cursos 

e acompanhamento do dinheiro repassado pela pasta. Mesmo com um sistema deficiente, chamado 

Observatório, o Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (ICBC) já recebeu da pasta os R$ 2 milhões 

previstos para desenvolver e implantar o acompanhamento do Bem Receber Copa. O último repasse, de 

R$ 750 mil, foi feito em julho, na gestão do ministro Pedro Novais.  

 
  

Ministro do Turismo usa servidor público como motorista da mulher 

http://www.exercito.gov.br/web/imprensa/resenha?p_p_id=arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasil-e-pais-onde-fazer-faculdade-mais-aumenta-o-salario,772149,0.htm
http://www.valor.com.br/politica/1005488/oposicao-consegue-adiar-votacao-da-dru-na-camara
http://www.valor.com.br/politica/1005442/especialistas-criticam-reforma-politica-proposta-pela-camara
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/09/14/interna_politica,269755/ministerio-do-turismo-paga-r-2-milhoes-por-observatorio-miope.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/974861-ministro-do-turismo-usa-servidor-publico-como-motorista-da-mulher.shtmlhttp:/www1.folha.uol.com.br/poder/974861-ministro-do-turismo-usa-servidor-publico-como-motorista-da-mulher.shtml
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A mulher do ministro do Turismo, Pedro Novais, usa irregularmente um funcionário da Câmara dos 

Deputados como motorista particular, revela reportagem de Andreza Matais e Dimmi Amora publicada na 

Folha desta quarta-feira (a íntegra está disponível para assinantes do jornal e do UOL, empresa controlada 

pelo Grupo Folha, que edita a Folha). O servidor, Adão dos Santos Pereira, fica dia e noite à disposição da 

mulher do ministro, Maria Helena de Melo, 65, que é funcionária pública aposentada e não trabalha no 

Congresso. 

 

Gurgel quer mais informações sobre nova denúncia de corrupção no Turismo 

CB - O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse nesta terça-feira (13/9) que necessita de 

mais informações para se posicionar sobre denúncia de que o ministro do Turismo, Pedro Novais, usou 

verba pública para pagar o salário de uma governanta quando era deputado federal (PMDB-MA). “Apenas 

li a notícia. Preciso de mais informações. Isso vai se somar aos outros procedimentos no Ministério 

Público, alguns já são objeto de investigação sobre irregularidades em diversos ministérios”, disse Gurgel, 

após participar de evento sobre educação. 

 
  

Gleisi defende regime diferenciado em licitações para a Copa 

A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa do uso do Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC), em detrimento da licitação comum, para agilizar a contratação das obras da Copa do 

Mundo de 2014. A defesa do regime que flexibiliza a contratação de empresas soou como uma resposta ao 

procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que integrava a mesa do seminário no TCU. 

 
  

Dilma Rousseff não poupa sorrisos ao tucano Geraldo Alckmin 

CB - Elogios rasgados, abraços calorosos pelos bastidores e muitos sorrisos. O encontro da presidente 

Dilma Rousseff com o tucano Geraldo Alckmin deixou petistas de boca aberta ontem em São Paulo. Ela e 

o governador assinaram, no Palácio dos Bandeirantes, o repasse de R$ 1,72 bilhão feito pelo governo 

federal para as obras do trecho norte do Rodoanel. Antes, os dois estiveram juntos no município de 

Araçatuba para o lançamento da pedra fundamental do Estaleiro Rio Tietê. “Sozinhos, temos dificuldade 

de fazer obras de impacto. Quando nos unimos, quando ultrapassamos quaisquer pensamentos que não 

sejam o bem público, nós conseguimos fazer mais”, ressaltou a presidente para uma ninhada de tucanos 

que a aplaudiram euforicamente. 

 
  

Governo já desenha projetos para a nova classe C 

VALOR - 'A nova classe média é o ativo mais importante do país', diz o ministro-chefe da SAE, 

Wellington Moreira Franco. Na entrevista que concedeu domingo ao ''Fantástico'', a presidente disse que o 

fortalecimento dessa classe média é o principal legado que pretende deixar ao país. 

 
  

Sindicalista cobra ação do BNDES contra demissões da JBS 

VALOR - O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, afirmou que espera uma 

posição do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acerca do fechamento do 

frigorífico da JBS na cidade paulista de Presidente Epitácio. Paulinho participou de reunião na tarde de 

hoje com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e afirmou que cerca de 1.500 empregos diretos 

foram cortados com a decisão da empresa, que está relacionada à guerra fiscal entre os estados. A 

decisão foi tomada devido à ineficiência fiscal da unidade. O prefeito de Presidente Epitácio, José Antônio 

Furlan, afirmou que somados os empregos indiretos, o município vai perder mais de 2.000 postos de 

trabalho. 

 
  

União pode abrir mão de parte dos royalties do petróleo 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/09/13/interna_politica,269700/gurgel-quer-mais-informacoes-sobre-nova-denuncia-de-corrupcao-no-turismo.shtml
http://www.valor.com.br/politica/1004742/gleisi-defende-regime-diferenciado-em-licitacoes-para-copa
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/09/14/interna_politica,269776/dilma-rousseff-nao-poupa-sorrisos-ao-tucano-geraldo-alckmin.shtml
http://www.valor.com.br/politica/1004964/governo-ja-desenha-projetos-para-nova-classe-c
http://www.valor.com.br/brasil/1005534/sindicalista-cobra-acao-do-bndes-contra-demissoes-da-jbs
http://economia.estadao.com.br/noticias/economa%20geral,uniao-pode-abrir-mao-de-parte-dos-royalties-do-petroleo,83950,0.htm


 6 

ESTADÃO - A União decidiu abrir mão de parte da arrecadação dos royalties com exploração de petróleo 

para tentar fechar um acordo com os Estados e evitar que o Congresso derrube o veto do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva à chamada emenda Ibsen, que determinava a divisão igualitária dos royalties do 

pré-sal entre todos os Estados. Por outro lado, a proposta apresentada pelos Estados produtores, de elevar 

as alíquotas de participações especiais cobradas das empresas que exploram campos altamente produtivos, 

encontra resistência na Fazenda. 

 
 

Câmara de Belo Horizonte aprova Ficha Limpa para servidores 

FOLHA - A Câmara Municipal de Belo Horizonte promulgou nesta terça-feira (14) emenda à Lei da Ficha 

Limpa municipal aumentando o rigor na contratação de servidor público nos poderes Executivo e 

Legislativo da capital mineira. A lei incide também sobre funcionários de empresas terceirizadas 

contratadas pelo município. A Lei da Ficha Limpa municipal vai proibir a nomeação ou designação de 

pessoa condenada em segunda instância pela prática de ato ilícito para cargos de direção ou chefia na 

administração direta e indireta nos dois Poderes municipais 

 
  

Governo prepara o rolo compressor para aprovar a Comissão da Verdade 

CB - O governo conseguiu acordo para votar o projeto de lei que cria a Comissão da Verdade na próxima 

quarta-feira. A ordem passada aos líderes governistas é não fazer alterações no texto original e rejeitar 

qualquer emenda. A data escolhida leva em consideração a pauta da Câmara, mas principalmente a agenda 

da presidente Dilma Rousseff.  

 
  

O fosso entre ensino público e privado 

O GLOBO - São conhecidas as dificuldades técnicas em comparações entre notas do Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio). Antes de 2009, por exemplo, criava distorções o fato de os testes terem graus 

de dificuldades diferentes. Mas, desde aquele ano, o Ministério da Educação passou a aplicar um modelo 

na formulação das provas que eliminou o problema. Mesmo assim, especialistas do ministério e, dentro 

dele, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, reprovam 

a montagem de rankings. Um outro argumento é que muitas escolas privadas escalam apenas os melhores 

alunos para se submeter ao Enem. Com isso, obtêm boas notas e ampliam a clientela, mas distorcem as 

comparações. Como não há nada que impeça escolas de mandarem os melhores a um teste voluntário, fez 

bem o Inep em divulgar os resultados em quatro grupos: escolas que tiveram 75% ou mais dos alunos 

testados; as na faixa de 50% a 75%; o terceiro g rupo, 25% a 50%; e, no último, de 2% a 25%. 

 
  

Setor elétrico teme herdar passivo de R$ 30 bi 

VALOR - "O novo código cria uma figura jurídica nova, que pode ter grande impacto negativo sobre uma 

situação consolidada. Boa parte das áreas é usada hoje por clubes esportivos ou chácaras particulares. A 

mudança na legislação, acredita o superintendente da Cemig, "tem efeito antissocial e prejudica 

economicamente as empresas", sem gerar um único megawatt novo de eletricidade. Se a nova legislação 

for aprovada com o texto atualmente em discussão, criará algumas situações insólitas. Talvez a maior 

delas seja a necessidade de desapropriar mansões cujos terrenos dão para o Lago Paranoá, em Brasília, 

incluindo trechos da Península dos Ministros - endereço oficial de vários ministros de Estado - e algumas 

áreas de lazer do Palácio da Alvorada. O levantamento do Fmase prevê gasto médio de R$ 5 milhões com 

cada indenização no Paranoá. É uma despesa com potencial para inviabilizar de finitivamente a 

Companhia Energética de Brasília (CEB), estatal com dívida acumulada de R$ 877 milhões.  

 
 

Trabalhadores dos Correios entram em greve no DF e em vários estados 

CB - Os servidores dos Correios vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir das 00h desta 

quarta-feira (14) no Distrito Federal e em vários estados do país. No DF, a categoria aprovou a paralisação 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/974839-camara-de-belo-horizonte-aprova-ficha-limpa-para-servidores.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/09/14/interna_politica,269754/governo-prepara-o-rolo-compressor-para-aprovar-a-comissao-da-verdade.shtml
http://www.exercito.gov.br/web/imprensa/resenha?p_p_id=arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_
http://www.valor.com.br/brasil/1004598/setor-eletrico-teme-herdar-passivo-de-r-30-bi
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/09/13/internas_economia,269739/trabalhadores-dos-correios-entram-em-greve-no-df-e-em-varios-estados.shtml
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em assembleia realizada nesta noite (13), em frente ao edifício sede dos Correios, com a presença de mais 

de mil pessoas. Alguns estados como o Acre e o Maranhão já decretaram a greve. 

 
  

Bombeiros pedem aumento e acampam em frente à Assembleia Legislativa do Rio 

AG BRASIL - Um grupo de bombeiros militares permanece acampado, desde a noite de terça-feira (13/9), 

em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no centro da cidade. A categoria 

reivindica melhorias salariais. Nessa terça-feira, eles fizeram uma manifestação em frente ao Palácio 

Guanabara, sede do governo estadual, e acamparam no local. De acordo com representantes do grupo, dois 

líderes do movimento foram presos no interior do palácio.  

 
  

50% da reitoria e servidores voltam na UFPR 

PARANÁ ONLINE - A reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e os servidores técnico-

administrativos formalizaram nesta terça-feira (13), por meio de um acordo, o retorno de 50% da categoria 

ao trabalho. Os servidores, que entraram em greve no dia 15 de junho, já vinham cumprindo o acordo 

desde ontem (12). O retorno da categoria ao trabalho está sendo realizado por setor, inclusive no Hospital 

de Clínicas. Metade da categoria segue em greve porque as reivindicações nacionais não foram 

atendidas.Outros dois acordos foram formalizados na tarde de hoje, um com alunos e outro com 

professores. As aulas estão voltando gradualmente a serem ministradas na UFPR, mas já começaram a ser 

processadas pelo Centro de Computação Eletrônica da universidade.  

 
  

Presidenta da Fenajud lamenta que só exista crise quando se trata de aumento para servidores 

JUSBRASIL - A reivindicação do judiciário é que os servidores recebam aumento da ordem de 56% e os 

magistrados 14,7%. A questão é que o aumento causaria um efeito dominó. O medo do governo não é 

exatamente sobre os ganhos dos ministros do STF, que passariam de R$ 26,5 mil para R$ 30,6 mil, mas de 

atender integralmente os servidores, a simples possibilidade, deixa em polvorosa a equipe econômica do 

governo, que segundo a base governista, não deve acontecer. 

 

Jusbrasil - Servidores do TRF-3 e da JF-SP vão paralisar 24 horas nesta quarta 

Jusbrasil - Diretor do STF afirma que não há possibilidade de crianção de Câmara Setorial 

 
  

Servidores capixabas decidem fazer paralisações semanais 

JUSBRASIL - Os servidores do Poder Judiciário Federal do Espírito Santo deliberaram em assembleia 

realizada nesta segunda-feira [12/09] pela realização de paralisações semanais de duas horas e indicativo 

de greve para outubro. O ato denominado pela categoria de 'apagão geral na Justiça' será realizado uma 

vez por semana com mobilizações e atos na porta dos locais de trabalho e tem como objetivo conclamar os 

servidores para a luta em prol da aprovação do plano de cargos e salários [PCS IV]. A paralisação 

começará na terça-feira da próxima semana [20/09] no período da tarde, de 15 às 17 horas.  

 
  

Miss Universo 2011 sofre racismo em site que ostenta suástica nazista 

G1 - Instantes após vencer o Miss Universo na noite desta segunda-feira (12), em São Paulo, a angolana 

Leila Lopes, de 25 anos, passou a receber ofensas racistas na internet pelo fato de ser negra. Mensagens 

em português e em inglês postadas num site internacional que se define nacionalista branco e possui 

adeptos do ditador nazista Adolf Hitler compararam a ganhadora do título de mais bela do mundo a uma 

"macaca". A brasileira Priscila Machado, 25 anos, que ficou em terceiro lugar, também sofreu insultos, 

sendo chamada de "crocodilo". 

 
  

Líderes indígenas ocupam Funasa 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/09/14/interna_brasil,269778/bombeiros-pedem-aumento-e-acampam-em-frente-a-assembleia-legislativa-do-rio.shtml
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/558613/?noticia=50+DA+REITORIA+E+SERVIDORES+VOLTAM+NA+UFPR
http://sindijus-ms.jusbrasil.com.br/noticias/2835008/presidenta-da-fenajud-lamenta-que-so-exista-crise-quando-se-trata-de-aumento-para-servidores
http://sindjufe-ms.jusbrasil.com.br/noticias/2835488/servidores-do-trf-3-e-da-jf-sp-vao-paralisar-24-horas-nesta-quarta
http://sindiquinze.jusbrasil.com.br/noticias/2834783/diretor-do-stf-afirma-que-nao-ha-possibilidade-de-criacao-da-camara-setorial
http://fenajufe.jusbrasil.com.br/noticias/2835196/servidores-capixabas-decidem-fazer-paralisacoes-semanais
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/09/miss-universo-2011-sofre-racismo-em-site-que-ostenta-suastica-nazista.html
http://www.bemparana.com.br/index.php?n=190798&t=lideres-indigenas-ocupam-funasa
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BEM PARANÁ - Lideranças indígenas no Paraná ocuparam, nesta terça-feira (12), a seda da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), em Curitiba, exigindo a exoneração do Secretário Especial de Saúde 

Indígena, Antônio Alves, e maior atenção à saúde indígena. A mobilização aconteceu simultaneamente em 

São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Paraná. Em Curitiba, aproximadamente 22 líderes 

indígenas de aldeias paranaenses chegaram à sede da Funasa por volta das 14 horas.  

 
  

Balanço mostra que Lula esqueceu da reforma agrária no ano de eleição de Dilma 

A reforma agrária foi posta de lado em 2010, último ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e também da eleição presidencial para escolha de seu sucessor. De acordo com um novo estudo 

sobre o tema, o número de famílias assentadas em 2010 foi o pior dos últimos 25 anos. Denominado O 

Declínio da Reforma Agrária, o estudo é assinado pelo geógrafo e pesquisador Rafael de Oliveira dos 

Santos, do Núcleo de Estudos da Reforma Agrária, vinculado à Unesp. Utilizando informações do Banco 

de Dados da Luta pela Terra (Dataluta), o pesquisador aponta que o resultado mais expressivo dos dois 

mandatos do governo Lula na área da reforma foi obtido em 2005.  

 
  

Relator inclui índios e quilombolas em programa social do Brasil sem Miséria 

CÂMARA FEDERAL - O deputado Assis do Couto (PT-PR) terminou de apresentar seu parecer à 

Medida Provisória 535/11, que cria programas de apoio à conservação ambiental e de fomento à produção 

rural, direcionados às famílias em situação de extrema pobreza. Ele propôs um projeto de lei de conversão 

no qual incluiu povos indígenas e quilombolas entre os beneficiados pelo Programa de Conservação 

Ambiental. O texto também prevê a divulgação de todos beneficiados pela internet. Foram acolhidas cerca 

de 30 emendas pelo relator. 

 
  

Fogo em Brasília já devastou área equivalente à de 74 parques da cidade 

O fogo que atinge as reservas florestais de Brasília já devastou uma área equivalente à de 74 parques da 

cidade em 2011. Desde o começo do ano, foram 31,9 mil hectares, sendo 21,9 mil só nos últimos seis dias. 

Os focos de incêndio caíram de 40, no domingo, para 21, ontem, e estavam controlados até o início da 

tarde. Somente a Floresta Nacional (Flona) continuava em situação preocupante nas áreas 1 e 4, 

localizadas em Taguatinga e Brazlândia, respectivamente. Por volta das 15h, as chamas também atingiram 

a Estação Ecológica Águas Emendadas. Até então, os ambientalistas comemoravam a imunidade do local. 

Com o trabalho de 85 bombeiros, 20 brigadistas e o apoio do avião Hércules C-130, da Força Aérea 

Brasileira (FAB), as labaredas já estavam controladas três horas após o início do incêndio. Esta é a sexta 

área de preservação atingida deste o último dia 7.  

 

Defesa Civil reconhece situação de emergência em 86 cidades catarinenses 

CB - A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 86 municípios de 

Santa Catarina, incluindo a capital, Florianópolis, afetados por enchentes. A portaria do Ministério da 

Integração Nacional foi publicada nesta terça-feira (13/9) no Diário Oficial da União. Mais dez municípios 

- Agronômica, Aurora, Brusque, Ituporanga, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio 

do Sul e Taió - estão em estado de calamidade pública.  

 
  

 

 

 

Doenças não transmissíveis matam mais 

PERNAMBUCO - As doenças não transmissíveis (ENT) respondem por quase dois terços dos óbitos 

ocorridos no mundo, destaca um relatório publicado nesta quarta-feira pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). "As enfermidades não transmissíveis são a principal causa de morte no mundo", declarou 

Douglas Bettcher, um dos responsáveis da OMS na luta contra o fumo, ao apresentar o relatório à 

http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/09/13/balanco-mostra-que-lula-esqueceu-da-reforma-agraria-no-ano-de-eleicao-de-dilma/
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POL%C3%8DTICA/202475-RELATOR-INCLUI-%C3%8DNDIOS-E-QUILOMBOLAS-EM-PROGRAMA-SOCIAL-DO-BRASIL-SEM-MIS%C3%89RIA.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/09/13/interna_cidadesdf,269586/fogo-em-brasilia-ja-devastou-area-equivalente-a-de-74-parques-da-cidade.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/09/13/interna_brasil,269624/defesa-civil-reconhece-situacao-de-emergencia-em-86-cidades-catarinenses.shtml
http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20110914085926&assunto=18&onde=Curinga
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imprensa. Segundo o documento, as ENT causam 36 milhões de mortes a cada ano, o que equivale a 63% 

do total de óbitos em todo o mundo.  

 
  

China financiou o crescimento do Brasil, diz caderno especial do „China Daily‟ 

Estadão - "China e Brasil constroem um novo futuro" foi o título de suplemento de oito páginas sobre a 

relação bilateral publicado nesta terça-feira, 13, pelo jornal oficial China Daily, editado em inglês pelo 

Conselho de Estado, o gabinete comandado pelo primeiro-ministro Wen Jiabao. Com foto do aperto de 

mão entre a presidente Dilma Rousseff e seu colega Hu Jintao, o texto de abertura fala dos benefícios da 

relação e registra a pretensão brasileira de diversificar suas exportações ao país asiático para além de 

commodities, com a inclusão de bens de alto valor agregado.  

 
 

Índice de pobreza nos EUA sobe para 15,1% em 2010, o maior em 17 anos 

ESTADÃO - O Escritório do Censo dos Estados Unidos informou nesta terça-feira, 13, que o número de 

norte-americanos na pobreza subiu para 15,1% em 2010. O número é o maior dos últimos 17 anos. Cerca 

de 46,2 milhões de pessoas, ou quase uma em seis, estavam na pobreza em 2010. Trata-se de um aumento 

em comparação aos 43,6 milhões (ou 14,3%) registrados em 2009, e é também o maior índice desde 1993. 

 

Com ou sem calote, a vida nos Estados Unidos já mudou 

ESTADÃO - Escassez de crédito, queda na renda, falta de confiança na economia, gastos maiores com 

saúde e desvalorização de imóveis são as principais mudanças no dia a dia de quem vive no país em crise 

Por Equipe Economia & Negócios 

 

Estadão - O mundo depois do rebaixamento dos EUA 

Estadão - EUA gastou em agosto US$ 134 bilhões a mais do que arrecadou 

 
  

Taxa de desemprego nos Estados Unidos deve manter-se em 9% em 2012 

CB- A taxa de desemprego nos Estados Unidos, que ficou 9,1% em agosto, deve permanecer em torno de 

9,0% no ano que vem e o crescimento se recuperará para cerca de 2,5%, disse nesta terça-feira (13/9) o 

Escritório de Estatísticas do país (The Census Bureau). Segundo o diretor da divisão de orçamento do 

escritório, Douglas Elmendorf, o país ficará "bem abaixo de seu potencial econômico por vários anos". 

 
  

Chile Estudantes e professores entregam ao governo carta com condições para o diálogo 

Adital - Mobilizados desde abril, com importantes manifestações que levam milhares às ruas, os 

estudantes chilenos exigem educação pública e de qualidade, financiada pelo Estado, que deve destinar 

10% do PIB ao setor. Ontem (12), uma carta pontuando exigências para dialogar com o governo sobre 

estas bandeiras foi entregue ao Ministério da Educação (Mineduc) pela mesa executiva da Confederação 

Nacional de Estudantes do Chile (Confech) e o diretório do Colégio de Professores. O documento foi 

recebido pelo chefe de gabinete do ministro Felipe Bulnes, Germán Subercaseaux. O ministro informou 

que não se reuniria com os estudantes devido a "problemas de agenda”. 

 
 

Setor da saúde amplia protestos no Chile  

Brasil Atual – O governo do Chile enfrenta a partir desta terça-feira (13) mais uma movimentação 

nacional relacionada ao déficit acumulado de políticas públicas no país. Depois de quatro meses de greves 

e protestos tendo como principal reivindicação a reforma do sistema de ensino, hoje foi a vez de os 

trabalhadores da saúde pública iniciaram hoje uma greve de 48 horas por melhores condições de trabalho 

e de atendimento.  

 
  

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20brasil,china-financiou-o-crescimento-do-brasil-diz-caderno-especial-do-china-daily,83861,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,indice-de-pobreza-nos-eua-sobe-para-151-em-2010-o-maior-em-17-anos,83841,0.htm
http://economia.estadao.com.br/especiais/com-ou-sem-calote-a-vida-nos-estados-unidos-ja-mudou,143598.htm
http://economia.estadao.com.br/especiais/o-mundo-depois-do-rebaixamento-dos-eua,144068.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20internacional,eua-gastou-em-agosto-us-134-bilhoes-a-mais-do-que-arrecadou,83875,0.htm
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/09/13/internas_economia,269679/taxa-de-desemprego-nos-estados-unidos-deve-manter-se-em-9-em-2012.shtml
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=55&cod=60213
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/09/setor-da-saude-engrossa-protestos-no-chile
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República Dominicana - Organizações iniciam Jornadas Mundiais pelo Direito à Moradia 

ADITAL - Organizações sociais da República Dominicana inauguraram oficialmente as Jornadas 2011 

pelo Direito à Moradia, Terra e Despejo Zero. As ações, iniciadas no último domingo (11), fazem parte 

das atividades do Dia Mundial do Habitat e das mobilizações do Grito dos Excluídos Continental. Em uma 

reunião realizada no domingo para discutir as Jornadas deste ano, mais de 40 entidades sindicais, 

camponesas e organizações ligadas à luta por moradia decidiram começar as manifestações deste ano, as 

quais deverão se estender até o final de outubro, mês em que se celebra o Dia Mundial do Habitat.  

 
  

Honduras - Frente de Resistência realiza ciclos de fóruns sobre questão agrária e alimentação 

Adital - A partir da próxima sexta-feira (16), a Frente Nacional de Resistência Popular (FNRP) inicia os 

Fóruns de Terra e Vida, voltados para debater questão agrária e alimentação. Ao todo, serão realizados 

cinco fóruns em diferentes cidades de Honduras. O principal objetivo é desenvolver reflexão sobre as 

temáticas com o intuito de acumular elementos para a Constituinte. "Mais além da mera sobrevivência do 

povo hondurenho, a FNRP se propõe a escrever a nova Carta Magna, onde recolherá os sonhos e a 

esperança e estabelecerá os mecanismos para tornar possível o bem-estar geral do povo, sustentado nos 

bens e serviços que os recursos naturais nos proporcionam”, declara. 

 
  

 Câmara Federal 

 

o PL-02295/2000 - Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem. Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem.  

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3153/2011, pelo 

Deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia do 

Plenário do PL 2295/2000". 

 

o PEC-00555/2006 - Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - Explicação da 

Ementa: Revoga o dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da Previdência , acabando 

com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos 

aposentados (Contribuição de Inativos). Altera a Constituição Federal de 1988. . 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3137/2011, pela 

Deputada Celia Rocha (PTB-AL), que: "Requer a inclusão da PEC 555, de 2006 

que, extingue a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos 

servidores públicos aposentados na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos 

Deputados ". 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3158/2011, pelo 

Deputado Danilo Forte (PMDB-CE), que: "Requer a inclusão em Ordem do Dia 

da PEC 555/2006. ". 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento n. 3148/2011, pelo Deputado Lázaro Botelho 

(PP-TO), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 555-06, que "Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 

2003, acabando com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os 

proventos dos servidores públicos aposentados"". 

 

o PEC-00089/2007 - Dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. - 

Explicação da Ementa: Estabelece o mesmo teto remuneratório para qualquer que seja a esfera de 

governo. Altera a Constituição Federal de 1988.  

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3159/2011, pelo 

Deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC), que: "Requer a inclusão na 

Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 89, de 2007, que dá nova 

redação ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal". 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=78&cod=60214
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=7&cod=60212
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=17915
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=328385
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=355205
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o PEC-00270/2008 - Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988. 
Explicação da Ementa: Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito 

dos proventos integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988.  

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento n. 3139/2011, pelo Deputado Gean Loureiro 

(PMDB-SC), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição - PEC 270, de 2008 que "Garante ao servidor que aposentar-se por 

invalidez permanente o direito dos proventos integrais com paridade. Altera a 

Constituição Federal de 1988"". 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3157/2011, pelo 

Deputado Danilo Forte (PMDB-CE), que: "Requer a inclusão em Ordem do Dia 

da PEC 270/2008. ". 

 

o PL-01749/2011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências. 

 - 13/09/2011 Matéria não apreciada em face do encerramento da Sessão.  

 

o PEC-00061/2011 - Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 - 13/09/2011 Apresentação do Voto em Separado n. 1 CCJC, pelo Deputado Eliseu Padilha 

(PMDB-RS). 

o PEC-00190/2007 - Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal de 1988. Explicação da 

Ementa: Determina que Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF), 

disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário. Altera a Constituição Federal de 1988.  

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento n. 3128/2011, pelo Deputado Dr. Jorge Silva 

(PDT-ES), que: ""Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 190/2007, que "Determina que Lei Complementar, de iniciativa 

do Supremo Tribunal Federal (STF), disporá sobre o Estatuto dos Servidores do 

Judiciário". Altera a Constituição Federal de 1988"". 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento n. 3167/2011, pelo Deputado Oziel Oliveira 

(PDT-BA), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 190 de 2007, que "Acrescenta o artigo 93-A a Constituição 

Federal de 1988"". 

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento n. 3147/2011, pelo Deputado Lázaro Botelho 

(PP-TO), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 190/2007, do Flávio Dino - PCdoB/MA, que 

"acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal, dispondo sobre o Estatuto dos 

Servidores do Poder Judiciário"". 

o PEC-00445/2009 - Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da 

União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do 

Distrito Federal.  

 - 13/09/2011 Ato da Presidência: Constitui Comissão Especial, nos termos § 2º do art. 202 do 

Regimento Interno. 

o PL-06607/2009 - Determina a concessão de auxílio alimentação aos trabalhadores de 

empresas prestadoras de serviços terceirizados, reguladas por Enunciado do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 - 13/09/2011 Apresentação do Voto em Separado n. 2 CTASP, pelo Deputado Walney Rocha 

(PTB-RJ). 

 - 13/09/2011 Apresentação do Voto em Separado n. 3 CTASP, pelo Deputado Walney Rocha 

(PTB-RJ). 

o PL-07749/2010 - Dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido 

no art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá outras providências. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=511029
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=513496
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377011
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463268
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=464139
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484713
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 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Apensação n. 3162/2011, pelo Deputado João 

Dado (PDT-SP), que: "Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei de nºs 

7.749/2010 e 2.197/2011". 

o PL-07753/2010 - Dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República, referido no 

inciso Xl do art. 37 e no § 4º do art. 39, c/c o § 2º do art. 127 e a alínea "c" do inciso 1 do § 5º 

do art. 128, todos da Constituição Federal, e dá outras providências. Explicação da Ementa: 

Fixa em R$ 30.675,48 (trinta mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

partir de 1º de janeiro de 2011.  

 - 13/09/2011 Apresentação do Requerimento de Apensação n. 3163/2011, pelo Deputado João 

Dado (PDT-SP), que: "Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei de nºs 

7.753/2010 e 2.198/2011". 

o MPV-00534/2011 - Altera o art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para incluir 

no Programa de Inclusão Digital Tablet PC produzido no País conforme processo produtivo 

básico estabelecido pelo Poder Executivo.  

 - 13/09/2011 Remessa ao Senado Federal através do Of. nº 231/11/PS-GSE. 

 
  

Senado 

 

As seguintes matérias de seu interesse sofreram ações em: 13/09/2011 

SF PLC 00116 2010  
Ementa: Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória nº 

2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, ... 

13/09/2011 SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Situação: TRANSFORMADA EM NORMA JURIDICA COM VETO PARCIAL 

(PR) PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. SANCIONADA. LEI 012.485 DE 2011 (Vetado, Parcialmente: 

vide MSG 00368 de 2011). DOU - 13/09/2011 PÁG. 00002 e 00009. Sancionada em 12/09/2011. À 

SCLCN. 

 

 

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

FENASPS 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484743
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=503031
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97352

