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Brasília-DF, 22 de novembro de 2011 

 

Com novas regras, servidor pode perder mais de 25% da aposentadoria 

 

O projeto de lei que modifica a previdência do setor público, se aprovado da forma como está, pode 

reduzir em mais de um quarto a aposentadoria de alguns servidores, segundo simulações elaboradas pelo 

governo e divulgadas internamente, às quais o portal de Economia & Negócios do Estadão teve acesso. 

Um auditor fiscal que inicia a carreira com vencimentos de R$ 13.600 mensais e encerre com R$ 16.500 

aposenta-se, pelas regras atuais, com 93% do salário médio, ou R$ 14.008. Já com a previdência 

complementar proposta pelo governo, ele deve se aposentar com pouco mais de R$ 10 mil mensais. 

Professores de universidades federais também devem ter perda, segundo o estudo. 

 

Leia mais (fonte: Estadão) 

 
 

Advogados da União comprovam na Justiça legalidade de campanha que deu publicidade à 

Reforma da Previdência 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu demonstrar, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), que a propaganda criada pelo Governo Federal para dar publicidade a Reforma da Previdência 

teve caráter educativo, informativo e de orientação social, estando dentro da esfera da atribuição da 

Administração realizá-la. Com a atuação, foram extintas duas ações populares sobre o assunto movidas 

contra União, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e três ex-ministros de Estado. As ações requeriam 

que os responsáveis pela campanha publicitária intitulada "Vamos desatar esse nó. Nós vamos mudar este 

país", veiculada durante o primeiro governo do então Presidente Lula, fossem condenados a restituir aos 

cofres públicos os valores gastos em publicidade. Inicialmente, a 5ª Vara Federal de Curitiba (PR) julgou 

parcialmente procedente os pedidos e declarou nulos os atos que resultaram na campanha publicitária.  

 

Leia mais (fonte: AGU) 

 
 

Governo muda proposta que cria o fundo de pensão dos servidores 

 

O governo está tentando esvaziar os focos de resistência para conseguir votar, na Câmara dos Deputados, 

o projeto de lei que cria a previdência complementar dos servidores públicos. Depois de aprovada, com 

esforço, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Social, no fim de agosto, a proposta passou a 

tramitar com urgência para evitar ser submetida a mais três comissões. Esse regime mais rápido exige que 

a matéria vá direto para votação em plenário passados 45 dias do encaminhamento. O prazo venceu no dia 

18. ―As negociações ainda estão em andamento com o Judiciário e as principais lideranças dos servidores. 

Depois será a vez das lideranças partidárias‖, disse um técnico que acompanhou a reunião. Na audiência, 

Gleisi foi informada de que as principais arestas foram aparadas. Um dos impasses era em torno da gestão 

do fundo, que seria obrigatoriamente privada. Os funcionários não concordaram e o governo, por pressão 

do PT, acabou retirando o dispositivo e garantindo a administração pública.  

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+brasil,com-novas-regras-servidor-pode-perder-mais-de-25-da-aposentadoria,93103,0.htm
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=170577&id_site=3
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2011/11/22/internas_economia,279508/governo-muda-proposta-que-cria-o-fundo-de-pensao-dos-servidores.shtml


 2 

Planalto quer votar ainda este ano previdência do servidor 

 

O Palácio do Planalto quer a votação na Câmara, ainda este ano, do polêmico projeto que cria o Fundo de 

Previdência Complementar do Servidor Público da União (Funpresp), com o objetivo de reduzir, a médio 

e longo prazos, o déficit do regime próprio de previdência do funcionalismo, que já supera o do INSS. O 

projeto passou a trancar a pauta de votações do plenário da Câmara, juntamente com outras quatro 

medidas provisórias (MPs). Mas os líderes governistas na Câmara e até o presidente da Casa, deputado 

Marco Maia (PT-RS), acreditam que a votação deve ficar para 2012, para não contaminar a aprovação da 

chamada DRU e do Orçamento da União para o ano que vem.  

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 

 
  

Hospital de Base e Hran terão ponto eletrônico para servidores da saúde 

 

Médicos, enfermeiros e outros servidores da rede pública de saúde do Distrito Federal terão que registrar a 

presença no trabalho por meio de ponto eletrônico. As folhas com assinaturas para comprovar os horários 

de entrada e de saída darão lugar a máquinas que fazem a identificação do funcionário via crachá ou 

leitura biométrica — que analisa as impressões digitais. As primeiras mudanças ocorrerão no Hospital de 

Base do DF (HBDF) e no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde as alterações devem ser 

concluídas até dezembro. No Hospital de Santa Maria (HRSam), o sistema funciona há dois meses. Um 

estudo a ser realizado pela Secretaria de Saúde definirá a necessidade de cada unidade.  

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 

 
 

Médica legista divulga vídeo sobre a precariedade do IML no Paraná 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) estendeu a consulta aos servidores do Instituto 

Médico Legal. Eles terão até o próximo dia 30 para responder ao questionário, disponibilizado no site 

www.tce.pr.gov.br, no ícone "Enquetes e Pesquisas". O objetivo é colher opinião sobre as condições de 

operação do órgão. O formulário é destinado aos funcionários efetivos, comissionados, temporários, 

estagiários e cedidos. As respostas são individuais e confidenciais. Serão divulgados apenas os dados 

consolidados.  

 

Leia mais (fonte: Paraná Online) 

 

 
  

Servidores da Saúde marcam greve para o dia 5 de dezembro 

 

Os servidores públicos municipais da área da saúde de Curitiba podem parar por tempo indeterminado a 

partir do dia 5 de dezembro, caso a Prefeitura não estenda o benefício da jornada de 30 horas semanais 

para todos os trabalhadores da área. Ontem, servidores e Prefeitura se reuniram para tratar do tema. Mas a 

oferta do poder público ainda não atende às exigências dos servidores, com isso, em assembleia realizada 

na noite de ontem, foi dado um prazo até 1º de dezembro para que a Prefeitura apresente uma proposta aos 

servidores. Se isso não ocorrer, eles param as atividades no dia 5. 

 

Leia mais (fonte: Bem Paraná) 

 
  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2011/11/22/internas_economia,279508/governo-muda-proposta-que-cria-o-fundo-de-pensao-dos-servidores.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/11/22/interna_cidadesdf,279503/hospital-de-base-e-hran-terao-ponto-eletronico-para-servidores-da-saude.shtml
http://www.tce.pr.gov.br/
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/575660/?noticia=MEDICA+LEGISTA+DIVULGA+VIDEO+SOBRE+A+PRECARIEDADE+DO+IML
http://www.bemparana.com.br/index.php?n=196911&t=servidores-da-saude-marcam-greve-para-o-dia-5-de-dezembro
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OSs - Não dá pra continuar com o povo morrendo nas filas e hospitais sendo sucateados, temos que 

resolver já. 

 

No recente mês de outubro, o agora pastor deputado encrencado com a lei freqüentou rádios e jornais, 

além de despachar releases para a imprensa, demonstrando preocupação com o servidor da saúde caso a 

idéia de gestão compartilhada mediante Organizações Sociais (OS) tornasse realidade. Já tinha dito que a 

saúde seria terceirizada, o que seria ruim para a população, levando deputados aliados a dizer a mesma 

coisa. Estava também ―preocupado‖ com o povo. Disse ele: Não dá pra continuar com o povo morrendo 

nas filas e hospitais sendo sucateados, temos que resolver já.‖ É texto que colhi no portal Tudo Rondônia, 

assinado por Eranildo Costa Luna e publicado no dia 19 de outubro. 

 

Leia mais (fonte: Amazônia da Gente) 

 
  

Senado debate planos de saúde 

 

O mercado de planos de saúde, conhecido como "saúde suplementar", é tema de debate na Subcomissão 

Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, que funciona no âmbito da Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS). Foram convidados para o debate o diretor presidente da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), Maurício Ceschin; o diretor de assessoria parlamentar, José Luiz Dantas; o 

secretário desaúde Suplementar, Márcio Costa Bichara; o assessor jurídico da Unimed, José Claudio 

Ribeiro Oliveira; e a representante do Conselho Federal de Medicina (CFM), Márcia Rosa Araújo. 

 

Leia mais (fonte: Agência Senado) 

 
  

Plenário pode finalizar votação da DRU nesta terça-feira 

 

O segundo turno da PEC 61/11, que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU), é o destaque 

desta semana no Plenário, cuja pauta de sessões ordinárias está trancada por cinco medidas provisórias e 

um projeto de lei do Executivo (PL 1992/07) com urgência constitucional. A DRU permite ao governo 

usar livremente 20% das receitas federais vinculadas a setores específicos e sua vigência acaba em 2011. 

A PEC prorroga o mecanismo até 31 de dezembro de 2015. 

 

Leia mais (fonte: Correio do Brasil) 

 
 

Previdência do funcionalismo põe à prova governo Dilma 

 

O governo de Dilma Rousseff corre contra o tempo para cumprir uma das prioridades estabelecidas pela 

presidente para seu primeiro ano de mandato: a aprovação do projeto que cria o Fundo de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal. A questão é um bom indicativo de como, para governar 

seguindo a sua agenda na área fiscal, a presidente depende da fidelidade do PMDB e não conta com o 

apoio integral de seu próprio partido e dos aliados de esquerda.  

 

Leia mais (fonte: Reuters Brasil) 

 

 

 

 

 

http://www.amazoniadagente.com.br/wp/?p=7724
http://www.senado.gov.br/noticias/senado-debate-planos-de-saude.aspx
http://correiodobrasil.com.br/semana-decisiva-para-as-financas-do-governo/330511/
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRSPE7AH07I20111118
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Constitucionalidade de contribuição destinada ao Incra é tema de repercussão geral 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por meio do Plenário Virtual, a existência de repercussão 

geral na questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário (RE) 630898, de relatoria do ministro 

Dias Toffoli. Na ação se discute a constitucionalidade e a natureza jurídica da contribuição de 0,2%, 

calculada sobre a folha salarial de determinadas indústrias rurais e agroindústrias, incluindo cooperativas, 

e destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

 

Leia mais (fonte: STF) 

 
  

Novo mínimo terá impacto de cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos 

 

A revisão da proposta de reajuste do salário mínimo para R$ 622,73 em 2012 terá impacto adicional entre 

R$ 1 bilhão e R$ 1,1 bilhão nos cofres da União. A estimativa foi realizada com base em parâmetros 

divulgados pelo Ministério do Planejamento ao enviar o projeto do Orçamento de 2012 ao Congresso 

Nacional. A proposta original de R$ 619,21 para o salário mínimo resultaria em aumento de R$ 21,5 

bilhões a R$ 24,5 bilhões nos gastos públicos. Com o novo mínimo, esses valores ficarão entre R$ 22,5 

bilhões e R$ 25,6 bilhões. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Travestis e transexuais usarão nome social 

 

Os servidores públicos transexuais e travestis do Ministério da Educação (MEC) poderão escolher o nome 

pelo qual querem ser tratados em atos e procedimentos promovidos no âmbito da pasta. Isso inclui 

identificação no crachá, endereço de e-mail, cadastro pessoal, entre outras informações de uso interno. A 

decisão foi divulgada na edição de ontem do Diário Oficial da União. 

 

Leia mais (fonte: NE Notícias) 

 
  

Controladora-Geral da União prepara cadastro para barrar ONGs sujas 

 

Em uma ação para coibir as fraudes com a aplicação de recursos públicos, o governo federal está na fase 

final da criação de um cadastro com informações sobre ONGs e entidades sem fins lucrativos envolvidas 

em irregularidades. Quem entrar na lista ficará impedido de celebrar convênios com a União e seguirá os 

moldes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), que enumera as firmas que 

sofreram sanções por órgãos e entidades da administração pública e não podem fechar novos contratos 

com o governo. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Setor produtivo nacional freia demanda e volume de crédito sobe só 0,65% 
A crise na Europa começa a afetar os canais de financiamento e o setor produtivo nacional pôs o pé no freio na 

demanda por crédito. De acordo com uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o volume de 

recursos emprestados às companhias cresceu apenas 0,65% em outubro, num dos piores desempenhos do ano. Os 

números da gestora de risco Serasa Experian são ainda piores que os dos banqueiros e confirmam o momento ruim: 

no mês passado, o tombo na busca de recursos foi de 4,2%. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=194173
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2011/11/21/internas_economia,279496/novo-minimo-tera-impacto-de-cerca-de-r-1-bilhao-aos-cofres-publicos.shtml
http://www.nenoticias.com.br/lery.php?var=1321947735
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/11/22/interna_politica,279522/controladora-geral-da-uniao-prepara-cadastro-para-barrar-ongs-sujas.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/11/22/internas_economia,279544/setor-produtivo-nacional-freia-demanda-e-volume-de-credito-sobe-so-0-65.shtml
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Haddad falará com Dilma sobre antecipar saída do ministério 

 

Segundo Haddad, que participou neste sábado do 7º Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 

em São Bernardo do Campo, existe uma preocupação do PT de São Paulo e dele próprio para que ele se 

desvincule o quanto antes do governo e possa se dedicar integralmente à campanha. Apesar disso, Haddad 

afirmou que a decisão cabe à presidenta e que estará a disposição enquanto ela quiser. 

 

Leia mais (fonte: Último Segundo) 

 
  

Projeto cria recompensa para quem denunciar corrupção 

 

O cidadão que denunciar crime contra a administração pública poderá receber uma recompensa 

equivalente a 10% do total de bens e valores recuperados pela Justiça. A medida consta no Projeto de Lei 

1701/11, do deputado Manato (PDT-ES), em tramitação na Câmara. A recompensa será limitada a cem 

vezes o valor do salário mínimo (atualmente em R$ 545). 

 

Leia mais (fonte: Agência Câmara) 

 
  

Aldo Rebelo tira “comunistas” e põe representantes das multinacionais no ME 

 

Saem os "comunistas" entram representantes das transnacionais e grandes empreiteiras. A Secretaria 

Executiva, segundo cargo mais importante do ministério, passará a ser comandada por ninguém menos 

que Paula Pini, ex-executiva do Banco Mundial, ligada às grandes construtoras. Já o embaixador Carlos 

Henrique Cardim, que ocupou cargos importantes no governo Sarney e FHC, assumirá a assessoria 

internacional no lugar de Ana Prestes, membro do CC do PCdoB. 

 

Leia mais (fonte: Diário Liberdade) 

 
  

PMs presos em flagrante este ano lideram o ranking da Corregedoria no Amazonas 

 

O número de policiais militares (PMs) presos em flagrante delito, neste ano, cresceu 8,2 pontos 

percentuais em comparação a 2010. Segundo dados da Corregedoria-Geral da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública (SSP), 96,8% das 32 prisões registradas, até agora, foram de PMs, contra 88,6% das 53 

prisões totais, no ano passado. Por outro lado, de acordo com a Corregedoria, o índice de prisões 

envolvendo servidores da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e do Corpo de Bombeiros (CB) caiu em 

2011 e corresponde a 60,3% do computado no ano anterior. 

 

Leia mais (fonte: 24h News) 

 
  

Negros representam 70,6% dos desempregados na Região Metropolitana de Fortaleza 

 

A população negra ainda sofre com a desigualdade no mercado de trabalho da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF), onde responde por 70,6% do contingente de desempregados. Além da maior dificuldade 

de inserção, o negro está mais presente no trabalho precário sem carteira assinada, como autônomo e no 

emprego doméstico.  

 

Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) Especial População Negra divulgada ontem, 

pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho e 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/haddad-falara-com-dilma-sobre-antecipar-saida-do-ministerio/n1597375035195.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/205589-PROJETO-CRIA-RECOMPENSA-PARA-QUEM-DENUNCIAR-CORRUPCAO.html
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21782:aldo-rebelo-tira-comunistas-e-poe-representantes-das-multinacionais-no-me&catid=58:laboraleconomia&Itemid=69
http://www.d24am.com/noticias/amazonas/pms-presos-em-flagrante-este-ano-lideram-o-ranking-da-corregedoria-no-amazonas/42154
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Desenvolvimento Social (STDS), e o Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos e 

Estatísticos (Dieese). 

 

Leia mais (fonte: Diário do Nordeste) 

 
 

Ministério do Trabalho flagra trabalho escravo em obras da MRV em SP 

 

A construtora MRV Engenharia poderá ser multada em até R$ 11 milhões pela utilização de trabalhadores 

em condição análoga à escravidão em duas obras no interior de São Paulo. As ações civis públicas foram 

propostas pelo Ministério Público do Trabalho, depois que fiscais flagraram a existência de trabalho 

escravo na construção do empreendimento residencial Beach Park, em Americana, e nas obras do 

condomínio Spazio Mont Vernon, em São Carlos. Em entrevista à Agência Brasil, o procurador do 

trabalho Cássio Calvilani Dalla-Déa, do Ministério Público do Trabalho em Araraquara (SP), disse que 

―nos dois casos, o número de irregularidades foi bem grande‖. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Projetos sobre terceirização poderão ser votados em Plenário 

 

O Grupo de Trabalho da Câmara de Desenvolvimento Socioeconômico tratará do tema Terceirização em 

sua reunião desta terça-feira (22), às 17 horas. O grupo foi instalado no último dia 5 pelo presidente da 

Câmara, Marco Maia, para discutir projetos de lei que interessem à classe trabalhadora e aos empresários. 

Quando os integrantes obtiverem acordo em relação a determinada proposta, ela será incluída na pauta do 

Plenário. 

 

Leia mais (fonte: Agência Câmara) 

 
  

Sob críticas, marco legal dos terceirizados será votado dia 23 na Câmara 

 

Sob críticas, marco legal dos terceirizados será votado dia 23 na CâmaraO relatório preliminar do 

deputado Roberto Santiago (PSD-SP), ao qual a Carta Maior teve acesso, exigirá capital social mínimo e 

objeto social único das terceirizadoras, para tirar os ―aventureiros‖ do setor. Entretanto, CUT, acadêmicos, 

procuradores e juízes do trabalho consideram propostas tímidas e lançam manifesto contra o projeto.  

 

Leia mais (fonte: Correio do Brasil) 

 
 

Distribuidoras de energia serão alvo de megablitz trabalhista 

 

As 63 distribuidoras de energia elétrica do país serão alvo de uma megablitz do MPT (Ministério Público 

do Trabalho) em 2012. O objetivo é reduzir a terceirização de atividades-fim das concessionárias. Os 

primeiros alvos dessa ação foram a Coelba (da Bahia) e a Celpe (de Pernambuco). A próxima será a 

Cosern (do Rio Grande do Norte). Todas distribuidoras do grupo Neoenergia. O MPT já obteve uma 

liminar obrigando a Coelba a contratar todos os terceirizados em 180 dias. A Neoenergia recorreu. 

 

Leia mais (fonte: 24h News) 

 

 

 

 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1071564
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/11/21/internas_economia,279461/ministerio-do-trabalho-flagra-trabalho-escravo-em-obras-da-mrv-em-sp.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/205626-PROJETOS-SOBRE-TERCEIRIZACAO-PODERAO-SER-VOTADOS-EM-PLENARIO.html
http://correiodobrasil.com.br/sob-criticas-marco-legal-dos-terceirizados-sera-votado-dia-23-na-camara/330439/
http://m.d24am.com/noticias/brasil/distribuidoras-de-energia-serao-alvo-de-megablitz-trabalhista/41807
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STF considera ilegal greve da Polícia Civil do Distrito Federal 

 

A greve da Polícia Civil do Distrito Federal foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Na 

tarde desta segunda-feira (21/11) o presidente do STF, Cezar Peluso, suspendeu, em parte, a liminar que 

autorizava a paralisação dos policiais. A ação pedindo a ilegalidade da greve foi solicitada pelo Ministério 

Público local depois que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferiu uma liminar 

permitindo que a categoria cruzasse os braços. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Brasil: história e consciência negra 

 

A história do Brasil se caracterizou pela conformação da violência colonial europeia que, além de branca, 

era masculina na sua construção de poder. Para isto, foi instituindo com força vil e adestramento cultural 

uma forma de ser para o negro e para o índio, a partir daquilo que o dono dos sujeitos definiria como 

civilização e trabalho. Essa história, marcada a fogo e a ferro pelo racismo, se apresentou como única, 

como a história dos vencedores sobre os vencidos, e relegou os negros e os índios a um papel 

subordinado, ocultando sua função produtora de vida para outros. O Brasil colonial aparece, em sua 

essência, como uma fase que oculta os reais processos de opressão e exploração utilizados pelos donos do 

poder para calar – na chibata e no tronco – os que se rebelavam contra a ordem dominante. 

 

Leia mais (fonte: Diário Liberdade) 

 
  

Relatório da Secretaria de Direitos Humanos confirma: Reitor da USP votou contra vítimas da 

ditadura 

 

A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República lançou em agosto de 2007 o 

livro-relatório Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos. Assinam a apresentação Paulo Vannuchi e Marco Antônio Rodrigues Barbosa, na época, 

ministro da Secretaria de Direitos Humanos e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos (CEMDP), respectivamente. 

 

Leia mais (fonte: Vi o mundo) 

 
  

Índios voltam a ocupar sede da Funai em Imperatriz 

 

Índios de várias aldeias do Estado voltaram a ocupar a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 

Imperatriz. A última ocupação tinha sido no início deste mês. O movimento agora é contra a primeira 

ocupação, que realizada há 15 dias. Segundo os líderes deste novo acampamento, os índios que ocuparam 

a Funai, no início do mês, não tinham autorização para responder pelas etnias Guajajara e Gavião. 

 

Leia mais (fonte: iMirante) 

 
  

Ibama e ANP punem empresa responsável pelo vazamento na Bacia de Campos 

 

A empresa responsável pelo vazamento de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos (RJ), foi 

multada em R$ 150 milhões pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Chevron repassou para a ANP vídeos editados 

do escape de óleo, mostrando, assim, o problema parcialmente. As imagens maquiadas, comprovadas por 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/11/21/interna_cidadesdf,279493/stf-considera-ilegal-greve-da-policia-civil-do-distrito-federal.shtml
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21798:brasil-historia-e-consciencia-negra&catid=63:repressom-e-direitos-humanos&Itemid=78
http://www.viomundo.com.br/denuncias/rodas-deu-uma-maozinha-aos-carrascos-de-zuzu-angel.html
http://imirante.globo.com/noticias/2011/11/22/pagina291542.shtml
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uma gravação feita pela ANP, foram mostradas em reunião ontem entre a presidente Dilma Rousseff, os 

ministros de Minas e Energia, Edison Lobão, e do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e diretores da 

agência. A outra infração está relacionada à falta de um equipamento para aplicar as camadas de cimento a 

fim de conter o vazamento. As duas infrações somam R$ 100 milhões em multa. O Ibama aplicou outra 

sanção, de mais R$ 50 milhões, pelo dano ambiental.  

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Governo Federal é o responsável por mais uma chacina de indígenas no Mato Grosso do Sul 

 

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) vem a público responsabilizar a presidenta da República, 

Dilma Rousseff, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o presidente da Funai, Márcio Meira e o 

governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli pela chacina praticada contra a comunidade Kaiowá 

Guarani do acampamento Tekoha Guaiviry, na manhã desta sexta-feira (18). 

 

Leia mais (fonte: Diário Liberdade) 

 
  

Operários são demitidos de Belo Monte e escoltados a Anapu para evitar denúncias 

 

O Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), responsável pelas obras da usina, demitiu na quarta-feira 

(16) 141 trabalhadores do canteiro de obras Belo Monte, a 50 quilômetros de Altamira (PA). Segundo os 

operários, a empresa não apresentou nenhuma justificativa formal para as demissões, mas a dispensa 

ocorreu quatro dias após a entrega de uma pauta de reivindicações trabalhistas à diretoria do CCBM.  

 

Leia mais (fonte: Brasil de Fato) 

 
  

Cerca de 20 pessoas morreram em manifestações no Egito desde sábado 

Manifestante joga bomba de gás lacrimogênio em policiais durante confrontos na praça Tahrir, no Cairo 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

ONU tem ousada ambição de acabar com a epidemia de Aids até 2015 

 

No ano em que a epidemia global de Aids completa o trigésimo aniversário, a humanidade se debate entre 

comemorar vitórias contra o vírus HIV e lamentar as ainda duras derrotas que se repetem. Só no último 

ano, cerca de 1 milhão de novos casos da doença foram registrados. As notícias não são, contudo, apenas 

negativas. As mortes em decorrência da infecção despencaram 18% desde meados dos anos 2000 e o 

acesso aos medicamentos antirretrovirais, como na África subsaariana, cresceu 21%. 

 

Leia mais (fonte: Correio Braziliense) 

 
  

Colômbia - Mulheres rurais enfrentam tripla discriminação, constatam programas internacionais 

Na última sexta-feira (18), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Entidade 

das Nações Unidas para Igualdade de Gênero- ONU Mulheres, lançaram o caderno complementar 

‗Mulheres rurais, gestoras de esperança', parte do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano 2011 

‗Colômbia rural, razões para a esperança'. O material foca a tripla discriminação sofrida pelas moradoras 

do campo. 

Leia mais (fonte: Adital) 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/11/22/interna_brasil,279513/ibama-e-anp-punem-empresa-responsavel-pelo-vazamento-na-bacia-de-campos.shtml
http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21787:governo-federal-e-o-responsavel-por-mais-uma-chacina-de-indigenas-no-mato-grosso-do-sul&catid=62:direitos-nacionais-e-imperialismo&Itemid=76
http://brasildefato.com.br/content/oper%C3%A1rios-s%C3%A3o-demitidos-de-belo-monte-e-escoltados-anapu-para-evitar-den%C3%BAncias
http://www.correiobraziliense.com.br/app/galeria-de-fotos/2011/11/21/interna_galeriafotos,2612/cerca-de-22-pessoas-morreram-em-manifestacoes-no-egito-desde-sabado.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/11/22/interna_ciencia_saude,279560/onu-tem-ousada-ambicao-de-acabar-com-a-epidemia-de-aids-ate-2015.shtml
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=8&cod=62560
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México - Na „guerra‟ contra narcotráfico, taxa de homicídios aumentou mais de 260% entre 2007 e 

2010 

 

Além de não conseguir reduzir a violência, a guerra contra o narcotráfico, declarada em 2006 pelo 

presidente Felipe Calderón, fez com o que o México tivesse aumento "drástico" de violações graves aos 

direitos humanos, quase nunca investigadas. A denúncia consta no relatório Nem Segurança, Nem 

Direitos: Execuções, desaparições forçadas e tortura na ‗guerra contra o narcotráfico' do México, do 

Human Rights Watch, publicado no início deste mês. O documento afirma que nos cinco estados 

pesquisados – Baixa Califórnia, Chihuahua, Guerrero, Novo León e Tabasco – há fortes evidências de que 

as forças de segurança participaram em mais de 170 casos de tortura, 39 desaparições e 24 execuções 

extrajudiciais desde dezembro de 2006. 

 

Leia mais (fonte: Adital) 

 
  

América Latina Carga Global da Violência Armada alerta para necessidade de combater violência 

letal 

Adital - Buscando mobilizar os países para que trabalhem ativamente pela redução da violência armada e 

alertar sobre a necessidade de melhorar a segurança humana, a Secretaria da Declaração de Genebra e 

Cambridge University Press lançaram a edição 2011 do relatório Carga Global da Violência Armada: 

Encontros Letais. Além de alertar e oferecer um enfoque global da violência, o informe também almeja 

auxiliar na implementação da Declaração de Genebra sobre a Violência Armada e o Desenvolvimento no 

sentido de explicitar os desafios que a violência armada impõe aos países e gerar políticas e programas de 

prevenção. 

 

Leia mais (fonte: Adital) 

 
   

Câmara Federal 
 

o PL-00219/2003 - Regulamenta o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, dispondo 

sobre prestação de informações detidas pelos órgãos da Administração Pública. 

  - 18/11/2011  Transformado na Lei Ordinária 12527/2011. DOU 18/11/11 PÁG 01 COL 

01.EDIÇÃO EXTRA. Vetado parcialmente. Razões do veto: MSC 523/11-PE. 

DOU 18/11/11 PÁG 06 COL 02. EDIÇÃO EXTRA. 
 

 

o PL-01065/2011 - Cria o programa "UM LAR PARA MIM", institui o auxílio-adoção para o 

servidor público federal que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado. 
  - 04/05/2011  Publicação do despacho no DCD do dia 05/05/11 PÁG 21482 COL 01. 

 

o PL-01992/2007 - Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos 

federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o 

limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de 

que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência 

complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal - FUNPRESP, e dá outras providências. 

  - 18/11/2011  Emendas de Plenário encaminhadas à publicação, Letra B. 
 

  

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

FENASPS 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=14&cod=62551
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=14&cod=62545
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=105237
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=498458
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851

