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Brasília-DF, 18 de outubro de 2011 

 

Servidores vão ter três planos para se aposentar 

 

O Estado de S.Paulo - O governo federal vai insistir na criação de um fundo único de previdência 

complementar para os servidores públicos, mas deverá permitir a existência de, pelo menos, três planos 

diferenciados para atender o Judiciário, Executivo e Legislativo. Essa foi a estratégia escolhida pelo 

Planalto para neutralizar as resistências, tanto do Judiciário quanto dos parlamentares petistas e aliados, 

que defendem a formação de vários fundos.  

 

Leia mais.  

 
  

Com fundo, servidor poderá ter ganho de 80% na aposentadoria 

 

O Estado de S.Paulo - Os servidores públicos poderão ter, em alguns casos, um aumento médio de 80% no 

valor das suas aposentadorias com a aprovação do fundo de previdência complementar, que está em 

discussão no Congresso Nacional desde 2007. As simulações feitas pelo governo consideraram que o 

funcionário continue contribuindo com 11% do salário integral e uma rentabilidade anual para o fundo de 

5% ao ano. A elevação do benefício, no entanto, dependerá da quantidade de anos de contribuição. 

Apenas o funcionário que pagar alíquota adicional por, pelo menos, 35 anos e deixar o serviço público 

com 60 anos de idade receberá uma aposentadoria maior do que a oferecida pelo regime atual.  

 

Leia mais. 

 
  

Enquete da Folha de São Paulo confirma que 63% das pessoas são contra o corte de ponto de 

Grevista 

JUSBRASIL - Numa amostra com mais de 6.000 participantes, 63% das pessoas afirmam que não se deve 

cortar o ponto de Trabalhadoras e Trabalhadores em Greve. Veja a pesquisa e vote você também: 

 

Enquete  

 
  

Organização Muncial da Saúde escolhe o Brasil como fórum mundial de debates 

Promover a saúde por meio da melhoria dos indicadores sociais poderá virar obrigação internacional, e o 

primeiro passo para isso será dado amanhã, no Rio de Janeiro. A capital fluminense vai sediar, até sexta-

feira, a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, com a presença de chefes de Estado e 

representantes de mais de 80 países. A expectativa do Brasil é que, no encontro, seja formulado o esboço 

de um tratado, ou seja, um texto que, se aprovado, obrigue judicialmente os países signatários a cumprir as 

metas estabelecidas. Esse documento pode ser discutido na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em maio. 

 

Leia mais. 

 
  

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,servidores-vao-ter-tres-planos-para-se-aposentar-,786837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,com-fundo-servidor-podera-ter-ganho-de-80-na-aposentadoria-,786842,0.htm
http://polls.folha.com.br/poll/1128303/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/10/18/interna_ciencia_saude,274343/organizacao-muncial-da-saude-escolhe-o-brasil-como-forum-mundial-de-debates.shtml
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Especialista da área médica da Fundação Casa ganha insalubridade em grau máximo 

 

A Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP foi condenada 

ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a uma empregada que exerce a 

função de especialista técnica/médica e é obrigada a manter permanente contato com doenças 

infectocontagiosas, ao examinar os internos. A decisão foi tomada pela Oitava Turma do TST. Ela 

ganhava adicional em grau médio (20%).  

 

Leia mais. 

 
  

Fim das filas em agências para recursos contra o INSS 

 

ODIA - De 200 dias, para menos de um mês. Este é o tempo que o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) pretende levar para analisar recursos de segurados que tiveram benefícios negados. A agilidade 

poder ser conseguida por meio do novo sistema eletrônico, chamado de e-Recursos. O projeto ainda está 

em fase de testes na cidade de Porto Alegre (RS), mas deve ser expandido para as demais capitais já no 

ano que vem. Com a implantação do programa eletrônico, será possível acompanhar a evolução do recurso 

de um benefício que foi negado pelo INSS e interpor ações por meio da Internet. Sem que, para isso, o 

trabalhador, o aposentado ou o pensionista tenham que enfrentar filas nas agências. 

 

Leia mais. 

 
  

Planos de previdência aberta arrecadam R$ 4,2 bilhões em agosto 

 

O GLOBO - Os planos de previdência privada aberta receberam R$ 4,2 bilhões em investimentos em 

agosto, alta de 9,12% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). O levantamento não traz informação sobre o volume de resgates 

no período. A principal fatia desse aporte foi para os planos individuais, que receberam R$ 3,5 bilhões no 

mês, 8,9% a mais do que em agosto de 2010. Os planos empresariais captaram R$ 542,5 milhões, 

crescimento de 7,76% na comparação anual. O maior avanço em agosto foi registrado no segmento de 

planos para menores - contratados por um responsável em nome da criança ou jovem menor de 21 anos -, 

que receberam R$ 146,8 milhões em aportes, alta de 20,73%.  

 

Leia mais. 

 
  

TST proíbe Estado de terceirizar serviços de saúde pública para Organizações Sociais 

 

S1PB - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou ao Estado de Santa Catarina a anulação da decisão 

judicial sobre a contratação de Organizações Sociais para administrar os serviços de saúde pública no 

Estado. O governo de SC pedia a anulação de uma decisão já transitada em julgado em 2007. A decisão 

inviabiliza os projetos neoliberais do governador Raimundo Colombo (PSD), que pretendia terceirizar a 

administração dos 11 hospitais públicos catarinenses à organizações sociais. Todas as unidades que já 

estão sob o domínio das OSs, como o Hemosc, Cepon e o Hospital Infantil de Joinville devem retornar 

para a administração direta da Secretaria da Saúde. As contratações das OSs inviabilizam vários direitos 

aos usuários do SUS. Servidores estaduais poderiam ser cedidos para as empresas privadas, assim como 

leitos e outras estruturas, apenas para gerar lucro e prejudicar o já precário atendimento aos usuários do 

SUS.  

 

Leia mais. 

 

http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=13016&p_cod_area_noticia=ASCS
http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/10/fim_das_filas_em_agencias_para_recursos_contra_o_inss_199527.html
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/10/17/planos-de-previdencia-aberta-arrecadam-4-2-bilhoes-em-agosto-925603191.asp
http://www.s1pb.com.br/ver-detalhes.php?id_pos=5899
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Juízes atrasam análise de processos do governo para pressionar por reajuste 

 

CB - Insatisfeitos com a postura do governo em relação à política de reajuste salarial e impedidos de fazer 

greve, os juízes federais encontraram uma alternativa para pressionar o governo. A categoria decidiu fazer 

uma operação padrão com os processos da União. A promessa de atraso na análise das ações que têm o 

governo federal e seus órgãos públicos é uma estratégia para cobrar um aumento nos vencimentos de até 

15%. A decisão dos juízes desagradou toda a cúpula da Advocacia-Geral da União (AGU), que preferiu 

não comentar o caso, mas deixou clara a indignação. Já a presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores Federais da Previdência Social (Anpprev), Meire Mota Coelho, classifica a deliberação dos 

juízes federais de “surpreendente e inacreditável”. “Eles vão prejudicar não a AGU ou a União, mas sim 

os brasileiros. Paralisar os processos de interesse da União significa paralisar mais de 60% da Justiça 

brasileira”, afirma.  

 

Leia mais.  

 
  

Que tal entregar a saúde pública à igreja? 

 

SAUDECOMDILMA - O reitor do Santuário Nacional de Aparecida pediu ao ministro da Saúde que não 

distribua camisinhas nas escolas públicas, afirma o Painel da Folha de S. Paulo de hoje. Sabedoria divina 

que arrepia. Até porque, como todos sabemos, jovens só fazem sexo por causa do preservativo grátis. Sim, 

ela, a camisinha, é a responsável por tirar da inocência milhões todos os anos. Sem a dita, viveriam uma 

vida de castidade, dedicada às boas causas. Mas não! Enquanto o pecado em forma de látex lubrificado 

estiver à espreita de nossos adolescentes, feito o Tranca-Rua, o Tinhoso, o Cramulhão mangando Jesus no 

deserto, não haverá paz. 

 

Leia mais 

 
  

Manifestação contra OSS marca Conferência Estadual de Saúde 

 

Redação 24 Horas News - Antes de iniciar a mesa de discussões da 7ª Conferência Estadual de Saúde de 

Mato Grosso, na sexta-feira (14), já se ouviam os gritos da manifestação popular, "Não, não, não, à 

privatização. Políticas públicas, sim. OSS, não”. Foi nesse clima democrático que a sociedade civil 

organizada manifestou sua indignação contra a privatização do Sistema Único de Saúde (SUS). Realizado 

pelo Conselho Estadual de Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, no Hotel Fazenda, em 

Cuiabá, o encontro contou com a participação de delegados dos 141 municípios, estudantes, sindicalistas e 

representantes de bairros. 

 

Leia mais 

 
  

Estado recorre de decisão contra OSs até quinta 

 

MT NOTÍCIAS - A Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

irá recorrer até quinta-feira (20), da decisão da juíza Célia Regina Ody Fernandes, da 2ª Vara Federal de 

Mato Grosso, que anula o contrato da SES com o Instituto Pernambucano de Assistência em Saúde (IPAS) 

- Organização Social de Saúde (OSs) contratada para gerir o Hospital Metropolitano “Lousite Ferreira da 

Silva”, de Várzea Grande. Ao Mato Grosso Notícias, o procurador-geral do Estado, Jenz Prochnow, 

afirmou que um dos argumentos que serão usados pela PGE como defesa da permanência desse modelo 

no sistema mato-grossense, será o fato de em outros estados também haver OSs administrando suas 

unidades de saúde de maneira satisfatória. “Nosso objetivo é buscar um atendimento de qualidade para a 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/10/18/interna_politica,274337/juizes-atrasam-analise-de-processos-do-governo-para-pressionar-por-reajuste.shtml
http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/10/17/que-tal-entregar-a-saude-publica-a-igreja/
http://www.24horasnews.com.br/index.php?tipo=ler&mat=389295
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população e isso será alcançado no fim de mês, quando o Hospital Metropolitano alcançará o ápice dos 

seus atendimentos”, disse Prochnow, lembrando que a unidade tem capacidade para atender 439 cirurgias, 

mas realizou apenas 17 no primeiro mês de funcionamento, sendo alvo de críticas. 

 

Leia mais 

 
  

Pacientes têm dificuldades para marcar consulta pelo plano de saúde 

 

IPARAÍBA - Está difícil marcar uma consulta com um médico conveniado de plano de saúde. “Para 

quando é que tem vaga? Dois meses para frente? Não pode, eu preciso mostrar uns exames 

urgentemente”, reclama a aposentada Luzia Luzimar Ribeiro. Não é mais possível cobrar rapidez do plano 

de saúde. “Fui marcar uma consulta para minha endocrinologista. Marquei em maio para ser atendida no 

final de agosto. Ela só vai ter vaga agora para 2012”, conta a aposentada. A situação é comum. “Pelo 

plano, a gente só tem para janeiro”, diz uma atendente. “Com hora marcada e dia marcado certinho, só no 

ano que vem”, comenta outra atendente. O jeito é pagar a consulta. “Todo dia tem um horário para o 

particular”, informa a atendente. 

 

Leia mais 

 
  

É possível acumulação de cargo militar e civil para profissional da saúde 

 

UJ - É possível a acumulação de dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e 

militar, desde que o servidor público não desempenhe na instituição militar as funções típicas da atividade 

castrense, e sim atribuições inerentes a profissões civis. A decisão é da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), em recurso no qual um policial militar de Sergipe pedia para acumular as 

funções da área militar com um cargo na área civil. O recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de 

Justiça de Sergipe (TJSE), que negou em mandado de segurança o pedido para que o técnico pudesse 

acumular as funções de saúde no banco de sangue do hospital militar com o emprego de técnico de 

enfermagem do Sesi. Ele sustentou que a acumulação de cargos estava amparada no artigo 37, XVI, „c‟, 

da Constituição Federal, e no artigo 28, parágrafo terceiro, da Lei Estadual 2.066/76 (Estatuto dos 

Policiais Militares do Estado de Sergipe).  

 

Leia mais 

 
  

Aumentos do funcionalismo federal: Busca por correção na Câmara 

 

ODIA - Representantes de categorias que não obtiveram aumento previsto no Projeto de Lei 2.203/11, que 

concede reajuste para cerca de 500 mil servidores federais, querem a correção de “injustiças” praticadas 

pelo governo. Principalmente, após a informação divulgada essa semana de que existem R$ 25,6 bilhões a 

mais para fechar as contas do próximo ano. Para a Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço 

Público Federal), “somente falta de vontade política pode impedir que o governo não corrija injustiças e 

problemas encontrados no projeto”. A revisão da estimativa de receita líquida para 2012 mostrou aumento 

de 2,8% em relação ao que o Ministério do Planejamento havia projetado em agosto. 

 

Leia mais 

 
 

 

 

  

http://www.matogrossonoticias.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Estado_recorre_de_decisao_contra_OSs_ate_quinta&id=12414
http://www.iparaiba.com.br/noticias.php?noticia=207106&categoria=38
http://uj.com.br/online/noticias/108428/E_possivel_acumulacao_de_cargo_militar_e_civil_para_profissional_da_saude?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UniversoJuridicoDestaquesJuridicos+%28Universo+Jur%C3%ADdico+%3A%3A+Not%C3%ADcias+-
http://odia.ig.com.br/portal/economia/html/2011/10/aumentos_do_funcionalismo_federal_busca_por_correcao_na_camara_199517.html
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Comissão de Orçamento discute indícios de irregularidades em órgãos do governo como o DNIT 

 

SENADO - Acontece neste momento audiência sobre os indícios de irregularidades apontados no ano 

passado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em entidades ligadas ao Ministério dos Transportes 

(DNIT e Valec), ao Ministério da Saúde (Funasa) e ao Ministério das Cidades (Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental e Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana). 

 

Leia mais 

 
  

Restrição de remédios para leucemia causa transtorno 

 

DGABC - Pacientes que tratam da leucemia mieloide crônica têm enfrentado burocracia na retirada de 

medicação para tratamento da doença. O problema acontece desde agosto, quando o Ministério da Saúde 

criou portaria que limitou em até 15%, por unidade de Saúde, a porcentagem de pacientes com permissão 

para receber o tratamento de segunda linha - única opção para quem deixa de responder às drogas de 

primeira linha. 

 

Leia mais 

 
  

DIA DO MÉDICO: Ministro da Saúde parabeniza a classe que tem papel fundamental no SUS 

 

AM - Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico. No Brasil, mais de 300 mil 

profissionais dessa classe contribuem para que o Sistema Único de Saúde seja cada vez mais reconhecido 

internacionalmente como modelo de inclusão social. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses 

profissionais têm um papel fundamental para aprimorar cada vez mais a qualidade do SUS: "A capacidade 

e a qualidade do atendimento médico são decisivas dia a dia para a construção do SUS. Foram decisivas 

ao longo desses anos, para conquistarmos vários avanços e tem que ser cada vez mais decisivos em função 

das mudanças de realidade de saúde da nossa população brasileira." 

 

Leia mais 

 
  

Enquete: 55% dos leitores acham que INSS deve cobrar de motoristas a pensão das vítimas de 

acidentes 

 

NE - Nas últimas semanas publicamos uma enquete sobre a intenção do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) de cobrar dos motoristas infratores os valores gastos com o pagamento de benefícios 

previdenciários para as vítimas de acidentes. Com 636 votos no total, 55% dos leitores disseram ser a 

favor, enquanto 39% foram contra, e 6% disseram que deve deixar como está. 

 

Leia mais 

 
  

Índio vai a júri nesta terça-feira em MT acusado de matar chefe da Funai 

 

G1- MT Comente agora Um índio da etnia Xavante vai a júri popular nesta terça-feira (18), em Cuiabá, 

acusado pelo assassinato de um chefe do posto da Funai de Água Boa, a 730 km da capital, no dia 26 de 

setembro de 2001. O processo corre na 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso e a audiência será 

presidida pelo juiz José Pires da Cunha, a partir das 9h. O acusado foi denunciado por homicídio 

qualificado pelo Ministério Público Federal e chegou a ser preso como o autor do crime. No entanto, em 

2006 conseguiu a liberdade por meio de liminar. Conforme consta da denúncia, o índio era na época 

http://www.senado.gov.br/noticias/comissao-de-orcamento-discute-indicios-de-irregularidades-em-orgaos-do-governo-como-o-dnit.aspx
http://www.dgabc.com.br/News/5920449/restricao-de-remedios-para-leucemia-causa-transtorno.aspx
http://www.amazonasnoticias.com.br/index.php/amazonas/4978-dia-do-medico-ministro-da-saude-parabeniza-a-classe-que-tem-papel-fundamental-no-sus.html
http://www.nenoticias.com.br/lery.php?var=1318869049
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cacique da aldeia Tritopa, em Água Boa, onde o servidor Floriano Márcio Vieira Guimarães foi para fazer 

a demarcação das terras beneficiadas pelo projeto Padic (Programa de Apoio às Iniciativas Comunitárias). 

 

Leia mais 

 
Nova Deli - País renomear 222 meninas baptizadas de "Indesejada" 

 

ANGOP - Nova Deli - Autoridades indianas organizaram uma cerimónia para dar nesta semana novos 

nomes a 222 meninas baptizadas de "Nakushi" ("Indesejada"), informa nesta terça-feira o diário "The 

Indian Express". A cerimónia acontecerá no distrito de Satara, com a intenção de "fomentar" o prestígio 

das meninas na região ocidental de Maharashtra, onde na actualidade nascem apenas 881 meninas por 

cada mil meninos devido aos abortos selectivos e feticídios. Na Índia, é notória a preferência por meninos: 

o filho varão perpetua a linhagem, herda a propriedade e cuida dos seus pais na velhice, enquanto, no caso 

das meninas, os progenitores devem pagar um avultado dote à família do noivo. 

 

Leia mais 

 
 

Boletim da Agência Câmara 

 

Manchetes do dia 

 Plenário pode votar quatro MPs, duas delas integrantes do Plano Brasil Maior 

 Orlando Silva virá à Câmara amanhã para se defender de denúncias 

 Royalties: relator convida líderes para reunião com governo em busca de consenso 

 Líderes na Comissão de Orçamento discutirão pauta de votações 

 Câmara Mirim reúne nesta terça-feira 400 crianças em sessão no Plenário 

 Agenda da semana 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Comissão de Educação debaterá transporte escolar rural 

 Comissão contra drogas ouve relatores de seminários estaduais 

 Câmara sedia seminário sobre anistia e direitos humanos 

 Comissão discutirá criação de crédito para entidades filantrópicas 

 Comissão debaterá riscos do uso do celular para a saúde 

 Audiência discutirá regulamentação da política de resíduos sólidos 

 Audiência discutirá exploração de crianças em locais de grandes obras 

 Subcomissão discutirá parecer sobre compra de terras por estrangeiros 

 Seminário no Piauí avaliará investimentos em segurança pública 

 Subcomissão sobre programas bem-sucedidos de segurança será instalada 

 Comissão vai discutir obras com indícios de irregularidades 

 Subcomissão do PAC faz inspeção em obras da ferrovia Norte-Sul em Goiás 

 Subcomissão do PAC discutirá com Dnit obras de ferrovia no Paraná 

 Comissão especial discute PEC sobre a Defensoria do DF 

 Audiência discutirá influência do álcool em acidentes de trânsito 

 Comissão sobre terceirização votará parecer do relator 

 Oposição pede investigação de denúncia contra ministro do Esporte 

 Audiência discutirá estudo sobre vulnerabilidade e proteção das fronteiras 

 Comissão da DRU adia para amanhã votação do parecer do relator 

 Fórum terá debate sobre proteção social do trabalho das mulheres 

 Finanças discutirá transferências para FPE e FPM com secretário do Tesouro 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2011/10/indio-vai-juri-nesta-terca-feira-em-mt-acusado-de-matar-chefe-da-funai.html
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/internacional/2011/9/42/Pais-renomear-222-meninas-baptizadas-Indesejada,55af8c29-7f4e-4f00-954c-35efd99d5f69.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/IND%C3%9ASTRIA-E-COM%C3%89RCIO/203951-PLEN%C3%81RIO-PODE-VOTAR-QUATRO-MPS,-DUAS-DELAS-INTEGRANTES-DO-PLANO-BRASIL-MAIOR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203988-ORLANDO-SILVA-VIR%C3%81-%C3%80-C%C3%82MARA-AMANH%C3%83-PARA-SE-DEFENDER-DE-DEN%C3%9ANCIAS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203992-ROYALTIES:-RELATOR-CONVIDA-L%C3%8DDERES-PARA-REUNI%C3%83O-COM-GOVERNO-EM-BUSCA-DE-CONSENSO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203966-L%C3%8DDERES-NA-COMISS%C3%83O-DE-OR%C3%87AMENTO-DISCUTIR%C3%83O-PAUTA-DE-VOTA%C3%87%C3%95ES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203997-C%C3%82MARA-MIRIM-RE%C3%9ANE-NESTA-TER%C3%87A-FEIRA-400-CRIAN%C3%87AS-EM-SESS%C3%83O-NO-PLEN%C3%81RIO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POL%C3%8DTICA/203948-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203945-COMISS%C3%83O-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O-DEBATER%C3%81-TRANSPORTE-ESCOLAR-RURAL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203952-COMISS%C3%83O-CONTRA-DROGAS-OUVE-RELATORES-DE-SEMIN%C3%81RIOS-ESTADUAIS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/203954-C%C3%82MARA-SEDIA-SEMIN%C3%81RIO-SOBRE-ANISTIA-E-DIREITOS-HUMANOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203955-COMISS%C3%83O-DISCUTIR%C3%81-CRIA%C3%87%C3%83O-DE-CR%C3%89DITO-PARA-ENTIDADES-FILANTR%C3%93PICAS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203956-COMISS%C3%83O-DEBATER%C3%81-RISCOS-DO-USO-DO-CELULAR-PARA-A-SA%C3%9ADE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203958-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-REGULAMENTA%C3%87%C3%83O-DA-POL%C3%8DTICA-DE-RES%C3%8DDUOS-S%C3%93LIDOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/203959-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-EXPLORA%C3%87%C3%83O-DE-CRIAN%C3%87AS-EM-LOCAIS-DE-GRANDES-OBRAS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/AGROPECU%C3%81RIA/203960-SUBCOMISS%C3%83O-DISCUTIR%C3%81-PARECER-SOBRE-COMPRA-DE-TERRAS-POR-ESTRANGEIROS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/203963-SEMIN%C3%81RIO-NO-PIAU%C3%8D-AVALIAR%C3%81-INVESTIMENTOS-EM-SEGURAN%C3%87A-P%C3%9ABLICA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/203964-SUBCOMISS%C3%83O-SOBRE-PROGRAMAS-BEM-SUCEDIDOS-DE-SEGURAN%C3%87A-SER%C3%81-INSTALADA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203965-COMISS%C3%83O-VAI-DISCUTIR-OBRAS-COM-IND%C3%8DCIOS-DE-IRREGULARIDADES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/203970-SUBCOMISS%C3%83O-DO-PAC-FAZ-INSPE%C3%87%C3%83O-EM-OBRAS-DA-FERROVIA-NORTE-SUL-EM-GOI%C3%81S.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/203972-SUBCOMISS%C3%83O-DO-PAC-DISCUTIR%C3%81-COM-DNIT-OBRAS-DE-FERROVIA-NO-PARAN%C3%81.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITO-E-JUSTI%C3%87A/203973-COMISS%C3%83O-ESPECIAL-DISCUTE-PEC-SOBRE-A-DEFENSORIA-DO-DF.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203976-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-INFLU%C3%8ANCIA-DO-%C3%81LCOOL-EM-ACIDENTES-DE-TR%C3%82NSITO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203977-COMISS%C3%83O-SOBRE-TERCEIRIZA%C3%87%C3%83O-VOTAR%C3%81-PARECER-DO-RELATOR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203978-OPOSI%C3%87%C3%83O-PEDE-INVESTIGA%C3%87%C3%83O-DE-DEN%C3%9ANCIA-CONTRA-MINISTRO-DO-ESPORTE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/203979-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-ESTUDO-SOBRE-VULNERABILIDADE-E-PROTE%C3%87%C3%83O-DAS-FRONTEIRAS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203990-COMISS%C3%83O-DA-DRU-ADIA-PARA-AMANH%C3%83-VOTA%C3%87%C3%83O-DO-PARECER-DO-RELATOR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/203994-F%C3%93RUM-TER%C3%81-DEBATE-SOBRE-PROTE%C3%87%C3%83O-SOCIAL-DO-TRABALHO-DAS-MULHERES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ECONOMIA/203998-FINAN%C3%87AS-DISCUTIR%C3%81-TRANSFER%C3%8ANCIAS-PARA-FPE-E-FPM-COM-SECRET%C3%81RIO-DO-TESOURO.html
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 Meio Ambiente fará audiência sobre cidades sustentáveis 

 Seminário discutirá qualidade da energia elétrica na quarta 

 Comissões debatem com presidente do BNDES participação do banco em fusões 

AGROPECUÁRIA 

 Subcomissão discutirá risco do uso de agrotóxicos para a saúde 

 Comissões de agricultura debatem demarcação de áreas em Porto Alegre 

CIDADES 

 Comissão discute projeto sobre estrada no Parque Nacional do Iguaçu 

 Alto custo de energia na Amazônia Legal será investigado por comissão 

 Frente em defesa da Cruz Vermelha será lançada na quarta 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 Comissão de Mudanças Climáticas avaliará monitoramento do Programa Antártico 

CONSUMIDOR 

 Audiência debate processos sobre colisão do Legacy com avião da Gol 

DIREITO E JUSTIÇA 

 Projeto assegura dieta especial para preso doente 

 Audiência discute normas para licenciamento ambiental 

 Convenção da OIT sobre trabalho para domésticos será discutida nesta terça 

 Comissões farão seminário sobre os 45 anos do Fundo de Garantia 

DIREITOS HUMANOS 

 Comissão sobre PEC dos empregados domésticos ouve especialistas 

 Audiência discutirá formas de combate ao bullying 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 Títulos de cursos até nível médio poderão ser equivalentes no Mercosul 

TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

 Desenvolvimento Econômico discute obrigatoriedade do vale-transporte 
   

 
  

Câmara Federal 

 

o PEC-00443/2009 - O subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da 

União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal corresponderá a noventa inteiros 

e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, fixado para os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais integrantes das respectivas categorias 

da estrutura da advocacia pública serão fixados em lei e escalonados, não podendo a 

diferença entre um e outro ser superior a dez por centro ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal fixado 

para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

nos artigos 37, XI, e 39, § 4º.  
  - 17/10/2011  Apresentação do Requerimento n. 12/2011, pelo Deputado Bernardo Santana de 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CIDADES/204004-MEIO-AMBIENTE-FAR%C3%81-AUDI%C3%8ANCIA-SOBRE-CIDADES-SUSTENT%C3%81VEIS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/204007-SEMIN%C3%81RIO-DISCUTIR%C3%81-QUALIDADE-DA-ENERGIA-EL%C3%89TRICA-NA-QUARTA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ECONOMIA/204008-COMISS%C3%95ES-DEBATEM-COM-PRESIDENTE-DO-BNDES-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-DO-BANCO-EM-FUS%C3%95ES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203968-SUBCOMISS%C3%83O-DISCUTIR%C3%81-RISCO-DO-USO-DE-AGROT%C3%93XICOS-PARA-A-SA%C3%9ADE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/AGROPECU%C3%81RIA/203986-COMISS%C3%95ES-DE-AGRICULTURA-DEBATEM-DEMARCA%C3%87%C3%83O-DE-%C3%81REAS-EM-PORTO-ALEGRE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/203953-COMISS%C3%83O-DISCUTE-PROJETO-SOBRE-ESTRADA-NO-PARQUE-NACIONAL-DO-IGUA%C3%87U.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/IND%C3%9ASTRIA-E-COM%C3%89RCIO/203981-ALTO-CUSTO-DE-ENERGIA-NA-AMAZ%C3%94NIA-LEGAL-SER%C3%81-INVESTIGADO-POR-COMISS%C3%83O.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/204000-FRENTE-EM-DEFESA-DA-CRUZ-VERMELHA-SER%C3%81-LAN%C3%87ADA-NA-QUARTA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CI%C3%8ANCIA-E-TECNOLOGIA/203969-COMISS%C3%83O-DE-MUDAN%C3%87AS-CLIM%C3%81TICAS-AVALIAR%C3%81-MONITORAMENTO-DO-PROGRAMA-ANT%C3%81RTICO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/203949-AUDI%C3%8ANCIA-DEBATE-PROCESSOS-SOBRE-COLIS%C3%83O-DO-LEGACY-COM-AVI%C3%83O-DA-GOL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/203946-PROJETO-ASSEGURA-DIETA-ESPECIAL-PARA-PRESO-DOENTE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/203961-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTE-NORMAS-PARA-LICENCIAMENTO-AMBIENTAL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203971-CONVEN%C3%87%C3%83O-DA-OIT-SOBRE-TRABALHO-PARA-DOM%C3%89STICOS-SER%C3%81-DISCUTIDA-NESTA-TER%C3%87A.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203974-COMISS%C3%95ES-FAR%C3%83O-SEMIN%C3%81RIO-SOBRE-OS-45-ANOS-DO-FUNDO-DE-GARANTIA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203975-COMISS%C3%83O-SOBRE-PEC-DOS-EMPREGADOS-DOM%C3%89STICOS-OUVE-ESPECIALISTAS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203989-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-FORMAS-DE-COMBATE-AO-BULLYING.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/RELA%C3%87%C3%95ES-EXTERIORES/203980-T%C3%8DTULOS-DE-CURSOS-AT%C3%89-N%C3%8DVEL-M%C3%89DIO-PODER%C3%83O-SER-EQUIVALENTES-NO-MERCOSUL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203996-DESENVOLVIMENTO-ECON%C3%94MICO-DISCUTE-OBRIGATORIEDADE-DO-VALE-TRANSPORTE.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463155
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Vasconcellos (PR-MG), que: "Requer a esta Comissão Especial a realização de 

encontros, no Estado de Minas Gerais, para debater a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 443-A, de 2009". 

  - 17/10/2011  Apresentação do Requerimento n. 13/2011, pelo Deputado Osmar Serraglio 

(PMDB-PR), que: "Requer a esta Comissão Especial a realização de encontros, 

no Estado do Paraná, para debater a Proposta de Emenda à Constituição nº 443-A, 

de 2009". 

 
  

Senado 

 

SF PLS 00325 2008 
Ementa: Altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, para isentar do imposto de renda da pessoa 

física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças graves. 

17/10/2011 SARQ - Secretaria de Arquivo 

PROCESSO ARQUIVADO. 

SF PLS 00356 2008  
Ementa: Altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, para isentar do imposto de renda da pessoa 

física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças graves. 

17/10/2011 SARQ - Secretaria de Arquivo 

PROCESSO ARQUIVADO. 

 
  

 

 

 

 

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

 

 

FENASPS 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87190
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87521

