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Brasília-DF, 25 de agosto de 2011 

Comissão de Trabalho aprova previdência complementar dos servidores públicos 

Agência Câmara - A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou, nesta quarta-

feira, o Projeto de Lei 1992/07 que institui o regime de previdência complementar dos servidores públicos 

federais. Pela proposta, o novo regime de previdência valerá para todos os funcionários que entrarem no 

serviço público federal depois da sanção da futura lei. A norma vai limitar o valor dos benefícios dos 

servidores ao teto pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que hoje é de R$ 3.689,66. Para 

conseguir qualquer quantia acima desse montante, o funcionário deverá aderir à Fundação da Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp). Silvio Costa disse que vários destaques são para 

criar fundos para categorias de servidores separadamente. ―Existe uma pressão do Banco Central e do 

Judiciário, por exemplo, de criar fundos separados, e nós não acatamos, fizemos um fundo único‖, disse. 

Folha - Comissão aprova texto que iguala teto do setor público e privado 

Agência Câmara - Projeto amplia conceito de entidade de previdência complementar - Tramita na 

Câmara o Projeto de Lei 737/11, do deputado Luiz Otavio (PMDB-PA), que inclui as entidades de 

previdência complementar na modalidade de pessoa jurídica de direito privado. ―O Código Civil de 1916 

previa a existência das sociedades civis sem fins lucrativos. Essa modalidade de pessoa jurídica não foi 

prevista pelo novo código. O objetivo do projeto é suprir essa lacuna‖, 

Sindilegis apresenta nota técnica sobre riscos do PL 1992 a integrantes da Presidência da República  

 

Deputados querem votar regulamentação da Emenda 29 ainda em setembro 

Câmara Federal - Parlamentar afirmou que o PMDB e outros partidos podem obstruir as votações caso a 

proposta que amplia recursos para a saúde não seja votada até 15 de setembro. ―Não é possível com R$ 

1,50 por habitante, por dia, oferecermos uma saúde digna, que nós construímos com os postulados 

constitucionais em 1988, garantindo um atendimento equânime, universal e integrado ao conjunto da 

população brasileira‖, disse ele, reiterando o compromisso de obstruir as votações até que a emenda seja 

votada. 

G1 - Governo quer novo texto para emenda que fixa gastos da Saúde 

Câmara Federal - Projeto regulamenta Emenda 29 e amplia recursos da saúde 

Agência Câmara - Para federação, governantes usam brechas para não investir em saúde 

 

 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/201691-COMISSAO-DE-TRABALHO-APROVA-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR-DOS-SERVIDORES-PUBLICOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/109660-PROJETO-REGULAMENTA-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR-DO-SERVIDOR.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/964644-comissao-aprova-texto-que-iguala-teto-do-setor-publico-e-privado.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/200773-PROJETO-AMPLIA-CONCEITO-DE-ENTIDADE-DE-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR.html
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=7212971031572986428409798
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/201629-DEPUTADOS-QUEREM-VOTAR-REGULAMENTACAO-DA-EMENDA-29-AINDA-EM-SETEMBRO.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/08/governo-quer-novo-texto-para-emenda-que-fixa-gastos-da-saude.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/121946-PROJETO-REGULAMENTA-EMENDA-29-E-AMPLIA-RECURSOS-DA-SAUDE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/201615-PARA-FEDERACAO,-GOVERNANTES-USAM-BRECHAS-PARA-NAO-INVESTIR-EM-SAUDE.html
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Cancelado debate sobre reajuste de servidores e novos concursos 

Agência Câmara - Em virtude do não comparecimento de dois convidados representantes do Executivo, 

foi cancelada a reunião da Comissão de Legislação Participativa que iria discutir as perspectivas de acordo 

sobre reajuste salarial para os servidores públicos federais e abertura de novos concursos públicos. 

Agência Câmara - Audiência discute reajuste de servidores e novos concursos 

Gazeta do Povo - Governo negocia reajuste de até 31% para servidores  

 

Aumento dos gastos com pessoal no horizonte 

Valor Online - Até 2015, 31% dos atuais servidores civis da União terão condições de requerer a 

aposentadoria, segundo estimativa da área técnica oficial à qual o Valor teve acesso. Isso significa que 

239 mil funcionários poderão ir para casa, se assim quiserem. Foi essa realidade que levou o governo 

Dilma a se empenhar pela aprovação urgente do Projeto de Lei 1.992/2007, que cria a aposentadoria 

complementar para os servidores federais. Nos próximos anos, o governo terá que realizar muitos 

concursos públicos para a contratação de servidores em larga escala 

Correio Braziliense - Serão 452 mil trabalhadores a menos nos órgãos públicos..  

 

Lei sobre internet prevê obrigação de armazenar registros por um ano 

Resenha do Exército Brasileiro - Este é um marco civil, o espaço da web é um espaço de liberdade, que 

tem que ser assegurado. Mas é claro que temos que colocar limites para assegurar os direitos das pessoas. 

Ele vem regular os direitos e os limites dos internautas. Considerado um dos pontos mais polêmicos, os 

sites e blogs só serão responsabilizados por conteúdo de terceiros se a Justiça determinar que a suspensão 

de veiculação e eles não obedecerem. O entendimento foi de que muitas vezes os comentários são 

anônimos e que para punir é necessário saber quem foi o responsável pela publicação. Também houve 

preocupação com censura prévia. E ficou determinado que o Estado terá que realizar programas de 

capacitação para o uso da internet. 

Brasil Atual - "AI-5 digital" divide opiniões em audiência pública na Câmara  

 

Mortes em manicômios de Sorocaba reforçam necessidade de investimento na rede extra-hospitalar 

Fórum Popular de Saúde - Gabriel Brito - Em mais um capítulo da falência do sistema de saúde brasileiro 

e especificamente do estado de São Paulo, o ano de 2010 registrou o número de 100 mortes em hospitais 

psiquiátricos da unidade mais rica da federação e cerca de 600 óbitos nos sete que se localizam em 

Sorocaba e região desde 2006. A tomada de conhecimento por parte da população de mais essa tragédia é 

mérito do Flamas (Fórum de Luta Anti-Manicomial de Sorocaba), grupo de médicos e psiquiatras 

constituído em 2004, quando já se notava um quadro macabro na região 

 

 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/201626-CANCELADO-DEBATE-SOBRE-REAJUSTE-DE-SERVIDORES-E-NOVOS-CONCURSOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/201449-AUDIENCIA-DISCUTE-REAJUSTE-DE-SERVIDORES-E-NOVOS-CONCURSOS.html
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1161580
http://www.valor.com.br/opiniao/987164/aumento-dos-gastos-com-pessoal-no-horizonte
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2011/08/15/internas_economia,265517/nos-proximos-quatro-anos-40-dos-empregados-da-uniao-devem-se-aposentar.shtml
http://www.exercito.gov.br/web/imprensa/resenha/-/journal_content/56/18107/935479;jsessionid=79CDE0890BFC1CF51DE63E6904D4B81A.lr1?refererPlid=18115
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/tecnologia/2011/07/ai-5-digital-divide-opinioes-em-audiencia-publica-na-camara
http://fopspr.wordpress.com/2011/08/25/flamas-fala-situacao-saude-mental-sorocaba/
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Desoneração da folha de pagamento pode ser ineficaz na busca do crescimento econômico, alertam 

economistas  

Agência Brasil - São Paulo - A tentativa brasileira de driblar os efeitos de um comércio mundial mais 

competitivo por meio do Plano Brasil Maior, que prevê a troca de 20% da contribuição previdenciária 

sobre a folha de pagamento pelo recolhimento de l,5% a 2,5% sobre o faturamento, é uma alternativa que 

poderá resultar em pouco impacto para a economia brasileira. Já o presidente do IPEA disse que, 

atualmente, o Brasil não tem os problemas demográficos como os enfrentados pelos países ricos para 

financiar a Previdência Social, mas terá de buscar soluções para daqui a duas décadas. ―Não há dúvida de 

que o Brasil precisa passar por um processo de diversificação das fontes de financiamento da 

Previdência‖. 

 

Comissão do Senado aprova general Jorge Fraxe para dirigir o Dnit 

Valor Online - Escolhido pela presidente Dilma Rousseff para substituir Luiz Antonio Pagot - afastado do 

comando do Dnit após denúncias de irregularidades no órgão e no Ministério dos Transportes -, Fraxe 

comprometeu-se a aumentar o rigor na análise dos projetos e no planejamento das obras de infraestrutura 

de transportes e divulgar na internet as decisões colegiadas sobre quaisquer modificações das obras, para 

que a população possa acompanhar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. 

 

'Escândalo dos banheiros' no Ceará fez uso irregular de verba da Funasa 

G1 - O Ministério Público investiga 92 convênios em 54 cidades do Ceará. Segundo apurações do MP, a 

Funasa fez vistoria que lhe era atribuída e está isenta de qualquer irregularidade. O convênio com a 

Funasa previa a construção de 61 banheiros populares, no valor de R$ 145.180,87, sendo R$ 140.000,00 

da Funasa e R$ 5.180,87 como contrapartida da Prefeitura de Pindoretama. 

Folha - Fiocruz gasta R$ 365 milhões em compra sem licitação no Rio  

 

Flagrante da calamidade na saúde pública do Maranhão 

Imirante - SÃO LUÍS - A situação dos dois principais hospitais públicos que atendem emergências em são 

Luís é crítica.A reportagem mostra como são tratados os pacientes que precisam de atendimento no 

Socorrão I e no Socorrão II. 

 

BA - Ministério libera recursos para filantrópicas 

Bahia Online - O Ministério da Saúde liberou os recursos para pagar as dívidas das entidades filantrópicas 

de Salvador. A decisão será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25). Em entrevista ao 

Bahia Notícias, o deputado federal Antônio Brito (PTB), presidente da Frente Parlamentar das Santas 

Casas, assegurou a informação. ―Está confirmado. Sairá no diário oficial de amanhã (quinta) a liberação 

por parte do ministério. 

Bahia Online - Dinheiro para filantrópicas desfalca remédios 

Bahia Online - Sobra dos remédios pagará filantrópicas 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/desoneracao-da-folha-de-pagamento-pode-ser-ineficaz-na-busca-do-crescimento-economico-alertam-economi
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/desoneracao-da-folha-de-pagamento-pode-ser-ineficaz-na-busca-do-crescimento-economico-alertam-economi
http://www.valor.com.br/politica/985830/comissao-do-senado-aprova-general-jorge-fraxe-para-dirigir-o-dnit
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/escandalo-dos-banheiros-no-ceara-fez-uso-irregular-de-verba-da-funasa.html
http://redir.folha.com.br/redir/online/emcimadahora/rss091/*http:/www1.folha.uol.com.br/cotidiano/964532-fiocruz-gasta-r-365-milhoes-em-compra-sem-licitacao-no-rio.shtml
http://imirante.globo.com/noticias/2011/08/24/pagina283150.shtml
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/08/24/100991,ministerio-libera-recursos-para-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
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Bahia Online - Faltam remédios antipsicóticos no Estado 

Bahia Online - Sem remédios, doente mental se enforca  

 

Pouca atenção a anemia falciforme é reflexo de racismo  

Senado - Ainda desconhecida para a maioria da população, a doença falciforme é hereditária e atinge 

principalmente a população de origem negra. O Ministério da Saúde estima que, a cada ano, nasçam cerca 

de três mil crianças com a doença no Brasil. Ao discutir o assunto, em audiência realizada pelo Senado 

nesta quarta-feira (24), a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) defendeu a criação de um cadastro nacional 

que permita ações governamentais e acompanhamento médico mais adequados. Além disso, outros 

participantes afirmaram que a demora do governo em priorizar a questão nas últimas décadas foi reflexo 

do "racismo institucional". 

Jornal da Gazeta - Rede de farmácias é condenada por racismo  

 

Populações ribeirinhas da Amazônia Legal e de Mato Grosso do Sul terão novas unidades fluviais de 

saúde 

Agência Brasil Brasília – Municípios da Amazônia Legal e de Mato Grosso do Sul podem se cadastrar a 

partir de hoje (24) para receber uma unidade fluvial de saúde. Até 2014, serão entregues 32 embarcações – 

16 delas devem estar em funcionamento até 2012. ―As unidades fluviais começam na raiz do problema, 

que é garantir um pré-natal de qualidade‖, disse, ao reforçar que as gestantes devem realizar, no mínimo, 

seis consultas. ―Não podemos apostar nessa região com métodos tradicionais‖, completou. 

 

Dilma reclama do termo "faxina" e diz que demissões não vão pautar governo 

Correio Braziliense - "Faxina, no meu governo, é faxina contra a pobreza, o resto são ossos do ofício da 

Presidência, e isso não se interrompe", disse a presidente. Recentemente, mais quatro ministros tiveram os 

nomes envolvidos em denúncias publicadas pela imprensa: Pedro Novais, do Turismo, Mário 

Negromonte, das Cidades, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e seu marido, Paulo Bernardo, ministro das 

Comunicações. 

UOL - Sarney e outros senadores também têm supersalários 

Folha - Gleisi recebeu R$ 41 mil ao deixar Itaipu para ser candidata 

O Globo - MPF vai recorrer da decisão que permite supersalários no Senado 

Correio Braziliense - Planalto está disposto a barrar correção salarial nas carreiras públicas 

 

 

 

 

http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/06/15/96696,sobra-dos-remedios-pagara-filantropicas.html
http://www.senado.gov.br/noticias/pouca-atencao-a-anemia-falciforme-e-reflexo-de-racismo.aspx
http://www.jornalagazeta-ap.com/index/cidades.html?start=3
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/populacoes-ribeirinhas-da-amazonia-legal-e-de-mato-grosso-do-sul-terao-novas-unidades-fluviais-de-sau
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/populacoes-ribeirinhas-da-amazonia-legal-e-de-mato-grosso-do-sul-terao-novas-unidades-fluviais-de-sau
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/08/24/interna_politica,266928/dilma-reclama-do-termo-faxina-e-diz-que-demissoes-nao-vao-pautar-governo.shtml
http://noticias.uol.com.br/politica/2011/08/24/sarney-e-outros-senadores-tambem-tem-supersalarios.jhtm
http://www1.folha.uol.com.br/poder/964953-gleisi-recebeu-r-41-mil-ao-deixar-itaipu-para-ser-candidata.shtml
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/08/24/mpf-vai-recorrer-da-decisao-que-permite-supersalarios-no-senado-925200378.asp
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2011/08/17/internas_economia,265844/planalto-esta-disposto-a-barrar-correcao-salarial-nas-carreiras-publicas.shtml
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Uma mão suja outra 

Estadão - A regra é clara: o salário mais alto a ser pago no funcionalismo público é o equivalente ao que 

recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em R$ 26.723,13. Embora seja o que diz 

a Constituição, não é o que ocorre no Senado nem o que pensa o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1.ª 

Região, que cassou a liminar de um juiz de primeira instância proibindo - a pedido do Ministério Público - 

o pagamento de salários acima do teto a cerca de 700 dos 3 mil funcionários do Senado, que acumulam 

vantagens e benefícios e chegam a receber R$ 35 mil por mês. 

 

Servidores terceirizados do Senado protestam contra série de demissões 

Gazeta do Povo - Grupo diz que 80 pessoas foram demitidas e 300 cumprem aviso prévio. Reforma 

administrativa da Casa prevê redução de 30% de comissionados. Um grupo de servidores terceirizados do 

Senado protestou na frente do gabinete do presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), na tarde desta 

quarta-feira (24), pela manutenção dos empregos. Representantes do grupo afirmam que 80 pessoas foram 

demitidas nos últimos dias, e outras 300 estão cumprindo aviso prévio. Eles estiveram reunidos com o 

presidente da Casa pedindo que os empregos fossem mantidos. 

 

Ministro paga empresa de campanha com verba pública 

Isto É - Três dias depois das eleições de 2010, o ministro das Cidades, Mário Negromonte (PP) - na época 

parlamentar que tentava a recondução ao Congresso -, usou o dinheiro da Câmara para ressarcir despesas 

com uma empresa de táxi aéreo que, coincidentemente, é a mesma que prestou serviços para a campanha 

dele à reeleição de deputado federal. O gasto de R$ 52,4 mil em verba indenizatória declarado pelo então 

deputado Negromonte com o fretamento de aeronaves em outubro é quase o dobro dos R$ 28 mil 

desembolsados em março, segundo mês em que o então parlamentar mais gastou com esse tipo de 

despesa. 

Agência Brasil - OAB lança na internet o Observatório da Corrupção 

O Globo - TCU bloqueia pagamentos a ONG beneficiada por deputado do Paraná  

Agência Brasil - Para diretor da Transparência Brasil, financiamento público de campanha 

colabora para caixa 2 

Correio Braziliense - Corrupção no Ministério do Turismo já avança sobre a Copa do Mundo de 

2014  

 

A governabilidade continua garantida no Congresso Nacional 

Correio do Brasil - O Senado Federal e a Câmara dos Deputados voltaram a votar sem nenhuma paralisia, 

ao contrário do que queriam e torciam a mídia e a oposição. O Planalto continua com maioria nas duas 

Casas e mantém a estabilidade em sua base política de sustentação, independente de todo o trabalho de 

intrigas desenvolvido pelos oposicionistas para tentar desgastar o governo e dividir sua base. 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,uma-mao-suja-outra,762879,0.htm
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=1161784
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/64341_MINISTRO+PAGA+EMPRESA+DE+CAMPANHA+COM+VERBA+PUBLICA
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/oab-lanca-na-internet-observatorio-da-corrupcao
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/08/24/tcu-bloqueia-pagamentos-ong-beneficiada-por-deputado-do-parana-925197082.asp
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-23/para-diretor-da-transparencia-brasil-financiamento-publico-de-campanha-colabora-para-caixa-2
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-23/para-diretor-da-transparencia-brasil-financiamento-publico-de-campanha-colabora-para-caixa-2
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/08/24/interna_politica,266799/corrupcao-no-ministerio-do-turismo-ja-avanca-sobre-a-copa-do-mundo-de-2014.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/08/24/interna_politica,266799/corrupcao-no-ministerio-do-turismo-ja-avanca-sobre-a-copa-do-mundo-de-2014.shtml
http://correiodobrasil.com.br/a-governabilidade-continua-garantida-no-congresso-nacional/287648/
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Ex-banqueiro Salvatore Cacciola deve ser solto entre hoje e amanhã 

Agência Brasil - Rio de Janeiro – O ex-banqueiro Salvatore Cacciola deverá ser solto entre hoje (24) e 

amanhã. Ontem (23), a juíza Natascha Maculan Adum Dazzi, da Vara de Execuções Penais do Rio de 

Janeiro, concedeu liberdade condicional a Cacciola, que cumpre pena de 13 anos, por gestão fraudulenta e 

desvio de dinheiro público. 

 

Na última hora, Maluf desiste de admitir um crime 

Estadão - Paulo Maluf, que vai celebrar 80 anos em 3 de setembro com pompa e estilo na Sala São Paulo, 

negociou ao longo de quase um ano acordo com a promotoria de Manhattan (EUA) para ter seu nome 

excluído do alerta vermelho, o lendário índex dos mais procurados da Interpol em todo o mundo. Em 

troca, o ex-prefeito e deputado pelo PP admitiria a autoria de um crime pela primeira vez na vida - no 

caso, delito classificado formalmente de falsificação de registros contábeis praticado nos Estados Unidos. 

 

Kassab tem 72 horas para justificar aumento de salário 

Último Segundo - A decisão da Justiça foi provocada por ação civil pública ajuizada na sexta-feira pelo 

Ministério Público Estadual pedindo suspensão do pagamento do reajuste salarial dos dois. Desde 

fevereiro, Kassab passou a ganhar R$ 20 mil mensais, 51% mais do que os R$ 13,2 mil que recebia. O 

salário da vice-prefeita aumentou 117%, passando de R$ 10 mil para R$ 21,7 mil. A prefeitura afirmou 

ontem que ainda não havia sido notificada pela Justiça e, por isso, não se manifestaria. 

 

Inflação em SP tem leve aceleração, alimentos sobem mais 

SÃO PAULO (Reuters) - A inflação ao consumidor em São Paulo teve ligeira aceleração, conforme 

maiores custos de alimentos e vestuário foram contrabalançados em parte por uma menor pressão de 

habitação e despesas pessoais. 

Esquerda.net - Hoje produz-se comida para 12 bilhões (mil milhões) de pessoas, segundo dados da 

FAO 

 

Cresce dependência do Brasil em relação à China, diz banco  

Valor Online - O Brasil está ajustando "passivamente" sua economia a demandas da China, numa forma 

crescente de dependência, avalia o banco Nomura, em Nova York, em nota enviada aos clientes. "Vemos 

a dependência se aprofundar. Para o melhor ou pior, o futuro econômico do Brasil será mais e mais em 

função de decisões tomadas em Pequim", estima o banco. 

Píluas Diárias - Consumo chinês ameaça economia brasileira 

Estadão - China vai desacelerar para 3%, diz Pettis  

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/ex-banqueiro-salvatore-cacciola-deve-ser-solto-entre-hoje-e-amanha
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,na-ultima-hora-maluf-desiste-de-admitir-um-crime,763208,0.htm
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/kassab+tem+72+horas+para+justificar+aumento+de+salario/n1597174898208.html
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77O01620110825
http://www.esquerda.net/artigo/os-porqu%C3%AAs-da-fome
http://www.esquerda.net/artigo/os-porqu%C3%AAs-da-fome
http://www.valor.com.br/internacional/987162/cresce-dependencia-do-brasil-em-relacao-china-diz-banco
http://pilulas-diarias.blogspot.com/2011/08/consumo-chines-ameaca-economia.html
http://blogs.estadao.com.br/claudia-trevisan/china-vai-desacelerar-para-3-diz-pettis/
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Ipea registra desenvolvimento instável, mas com menor efeito sobre bem-estar da população 

Agência Brasil - Brasília - O desenvolvimento brasileiro apresenta instabilidade, diferentemente do bem-

estar da população, de acordo com estudo mensal divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). A entidade divulgou nesta quarta-feira (24) o Índice de Qualidade do Desenvolvimento 

(IQD), que registrou em maio queda para 264,94 pontos, contra 267,75 registrados em abril. A escala do 

indicador indica ótimo desempenho quando se situa entre 400 e 500 pontos; bom, de 300 a 400; instável, 

de 200 a 300; ruim, de 100 a 200; e péssimo, de 0 a 100. 

 

Reforma Política - Sistema proporcional misto é controverso 

Câmara Federal - A primeira reunião da Comissão Especial da Reforma Política realizada nesta quarta-

feira para discutir o anteprojeto elaborado pelo relator, deputado Henrique Fontana (PT-RS), evidenciou 

que o maior foco de resistência entre os deputados do colegiado é o sistema proporcional misto, que 

combina a lista fechada preordenada com o sistema que vigora atualmente – no qual o voto é dado 

diretamente ao candidato. O próprio Fontana admite que esse é um gargalo importante nas negociações, 

porque a divisão entre as opiniões é bem marcada. 

 

Dilma diz que crise financeira poderá durar mais tempo do que o esperado 

Correio Braziliense - A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira (24/8) que a crise mundial pode 

"durar mais tempo do que se espera", mas que não acredita que produzirá "catástrofes‖, como a que 

ocorreu em 2008, como a quebra de bancos de investimentos. "A crise vai ser isso que estamos vendo: um 

dia está pior, outro dia está melhor", disse Dilma, após a cerimônia de lançamento do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado. 

 

Foxconn confirma fábrica de produtos Apple no interior paulista 

Valor - A companhia não informa quando a produção terá início, nem quais produtos serão fabricados, 

nem o número de pessoas que irão trabalhar na nova fábrica. Segundo especialistas do setor, o número de 

funcionários permite que a companhia fabrique entre 80 mil e 100 mil equipamentos por mês. Só em 

equipamentos a estimativa é de um investimento da ordem de US$ 6 milhões. A assessoria de imprensa da 

Apple afirmou que a empresa não se pronunciará sobre o assunto. 

BBC - Foxconn planeja empregar 1 milhão de robôs até 2014 

Exame - Foxconn é alvo de denúncias de trabalho escravo 

 

Argentina ameaça fechar refinaria da Petrobras por falta de segurança 

Valor - A refinaria, com capacidade de processamento de 30,5 mil barris diários, foi palco de uma 

explosão em uma sala de descanso dos operadores, com a morte de um funcionário, no último dia 10. Um 

novo incêndio, controlado sem ferimentos ou danos importantes, aconteceu na semana seguinte 

Valor - Produtores de petróleo podem ir à Justiça sobre royalties 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/ipea-registra-desenvolvimento-instavel-mas-com-menor-efeito-sobre-bem-estar-da-populacao
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/201693-SISTEMA-PROPORCIONAL-MISTO-E-CONTROVERSO,-ADMITE-FONTANA.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/24/internas_economia,266921/dilma-diz-que-crise-financeira-podera-durar-mais-tempo-do-que-o-esperado.shtml
http://www.valor.com.br/empresas/986694/foxconn-confirma-fabrica-de-produtos-apple-no-interior-paulista
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/08/110801_foxconn_fm_rc.shtml
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/foxconn-e-alvo-de-denuncias-de-trabalho-escravo
http://www.valor.com.br/empresas/986690/argentina-ameaca-fechar-refinaria-da-petrobras-por-falta-de-seguranca
http://www.valor.com.br/empresas/986812/produtores-de-petroleo-podem-ir-justica-sobre-royalties
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Petrobras assume o papel de grande geradora a gás 

Valor - Dona da maior parte da produção do petróleo e do gás brasileiros, de 27 distribuidoras de gás, de 

plantas de fertilizantes e com participação acionária relevante na petroquímica, a Petrobras assume agora o 

papel de maior geradora de energia termelétrica do país. A estatal federal vai se confirmar como a maior 

competidora para os investidores privados de térmicas no país, e que dependem do fornecimento de gás da 

empresa. Grandes investidores privados alegam que por ser fornecedora a Petrobras não poderia participar 

da disputa, pois desiguala o jogo. "Será que o papel da Petrobras é também ser gerador de energia, já não 

basta ser dona do petróleo e do gás?" 

Veja - Petrobras diz que não faltará gasolina no Brasil 

Reuters - Exigências do governo derrubam produção da Petrobras 

QGEP comprará fatia de 30% da Shell em bloco na bacia de Santos - Sem venda de blocos de 

petróleo e gás natural desde 2008, após leilões sucessivos desde 1999, o Brasil tem sido palco constante de 

operações de venda de participações entre companhias. 

Câmara Federal - CCJ aprova proposta que proíbe privatização da Petrobras 

Jornal do Comércio - Brasil segue como preferido do investidor estrangeiro 

BBC - Entenda o processo de capitalização da Petrobras 

 

Ato Unificado de protesto em Brasília (24/08) 

JusBrasil - Servidores de todos os setores do funcionalismo público federal estão hoje (24) em Brasília 

participando de mais um ato nacional unificado, organizado por centrais sindicais e pelas entidades que 

compõem o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. 

 

UnB rejeita índice de 4% 

Correio Braziliense - Os professores da Universidade de Brasília (UnB) rejeitaram, em assembleia 

realizada ontem, a proposta de reajuste salarial do governo — de 4% — e decidiram continuar com 

indicativo de greve. A categoria reivindica, no mínimo, aumento de 15% no piso, número acima da 

inflação. Todas as universidades brasileiras participam da ação. "Inclusive, duas, de Curitiba e Tocantins, 

já paralisaram as atividades", disse o presidente da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), Ebnezer 

Nogueira. 

 

Crescem censura e número de jornalistas assassinados, diz ANJ 

Folha - O "Relatório de Liberdade de Imprensa", divulgado nesta terça-feira pela ANJ (Associação 

Nacional de Jornais), aponta aumento nos casos de assassinatos de jornalistas nos últimos doze meses. O 

documento ainda lista número proporcionalmente maior de censuras impostas a veículos de comunicação 

no período e cita a polêmica a respeito da Lei de Acesso a Informações Públicas. 

 

http://www.valor.com.br/empresas/987084/petrobras-assume-o-papel-de-grande-geradora-gas
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/petrobras-diz-que-nao-faltara-gasolina-no-brasil
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77N0PK20110824
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77N0CN20110824
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/201170-CCJ-APROVA-PROPOSTA-QUE-PROIBE-PRIVATIZACAO-DA-PETROBRAS.html
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=69205
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/09/100901_entenda_presal_fp_rc.shtml
http://sintraju-sc.jusbrasil.com.br/noticias/2815685/ato-unificado-de-protesto-em-brasilia-24-08
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/8/25/unb-rejeita-indice-de-4
http://www1.folha.uol.com.br/poder/964111-crescem-censura-e-numero-de-jornalistas-assassinados-diz-anj.shtml
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Impasse entre governo e servidores prolonga greve nas federais 

Terra - Servidores técnico-administrativos das universidades federais, em greve desde o dia 6 de junho, 

não pretendem voltar ao trabalho. O coordenador da Federação dos Trabalhadores das Universidades 

Brasileiras (Fasubra), Luiz Antônio de Araújo Silva, afirmou nesta quarta-feira que, enquanto o governo 

não apresentar uma proposta para a categoria, o movimento vai continuar. "Eles (governo) apostam em 

um desgaste da greve, e nós apostamos no crescimento do nosso movimento, por isso não vamos ceder", 

disse 

 

STF publica decisão que declarou legal o piso nacional dos professores 

Agência Brasil Brasília – O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou hoje (24) o acórdão do julgamento 

ocorrido em abril que reconheceu a constitucionalidade da lei que criou o piso nacional do magistério. 

Alguns governos estaduais e prefeituras estavam aguardando a publicação do acórdão para se adequar à 

legislação. 

 

Grevistas do Ministério da Cultura no Rio querem 78% de reajuste salarial  

Agência Brasil - Rio de Janeiro - Servidores em greve do Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro, 

divulgaram hoje (24) uma carta de protesto, em frente ao Museu da República, no Catete, zona sul do Rio 

de Janeiro. Eles reivindicam reajuste salarial de 78% e reclamam de problemas de infraestrutura no órgão. 

Folha - Greve de funcionários da cultura fecha museus do RJ 

 

Servidores da saúde de Porto Alegre em greve contra ponto eletrônico 

Valor - PORTO ALEGRE – Os servidores da saúde pública em Porto Alegre estão em greve para 

pressionar a prefeitura a regulamentar a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de salários. 

O protesto, que não inclui os médicos, atinge cerca de 60% dos 3,5 mil funcionários do setor e parou 42 

dos 65 postos de saúde da cidade, disse o diretor do Sindicato dos Municipários (Simpa), João Ezequiel da 

Silva. Já o secretário municipal de Coordenação Política e Governança Local, Cezar Busatto, afirmou que 

a adesão é mais ―limitada‖ e que nenhum posto suspendeu completamente os atendimentos. 

Sindisprev/RS - Porto Alegre em Greve 

Correio do Brasil - Servidores municipais, estaduais e federais iniciam greve 

 

Senado: comissão aprova banco de DNA de criminosos violentos 

Terra - A obrigatoriedade de identificação de DNA de condenados por crimes violentos, que vai alimentar 

a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, foi aprovada nesta quarta-feira pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. Com isso, um banco de perfis genéticos dos 

criminosos pode estar em breve à disposição da Justiça para contribuir em investigações policiais. As 

informações são da Agência Senado. 

http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI5311362-EI8266,00.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/stf-publica-decisao-que-declarou-legal-piso-nacional-dos-professores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/grevistas-do-ministerio-da-cultura-no-rio-querem-78-de-reajuste-salarial
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/964852-greve-de-funcionarios-da-cultura-fecha-museus-do-rj.shtml
http://www.valor.com.br/brasil/986660/servidores-da-saude-de-porto-alegre-em-greve-contra-ponto-eletronico
http://www.sindisprevrs.org.br/new/content_view.php?id=1775
http://correiodobrasil.com.br/pacientes-esperam-5-anos-por-atendimento-e-servidores-iniciam-greve/287389/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5311259-EI5030,00-Senado+comissao+aprova+banco+de+DNA+de+criminosos+violentos.html
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Profissionais exigem fim de censura judicial 

Resenha do Exército Brasileiro - "Na nossa cultura política a brutalidade do Estado se manifesta na falta 

de cerimônia com que as autoridades atacam a imprensa. Essa mentalidade, além do monopólio da força, 

pretende ter o monopólio da opinião", prosseguiu ele, logo depois de se referir ao sociólogo e economista 

alemão Max Weber (1864-1920), na clássica passagem em que cita o líder bolchevique León Trotsky 

(1879-1940): "Todo Estado se funda na força". 

 

Armas de fogo respondem por 76% dos homicídios no Distrito Federal 

Correio Braziliense - Crimes com arma de fogo são cada vez mais comuns no Distrito Federal. Dados de 

um estudo técnico sobre o assunto, divulgado recentemente pela Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), mostram que quase 76% dos homicídios praticados em 2009 foram com esses artefatos. Em 

média, 25,4 vítimas para cada 100 mil habitantes, o que revela um crescimento desse índice (veja quadro). 

Em 2008, os assassinatos por arma de fogo representaram 71,3% do total de mortes ou 24,1 vítimas para 

cada grupo de 100 mil pessoas. 

 

Comissão do Novo Código de Processo Civil muda depois de pressão da OAB 

Correio Braziliense - Pressões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Instituto dos Advogados e 

da sociedade levaram as lideranças do PMDB e do PT a modificarem as indicações dos dois cargos mais 

importantes da Comissão Especial que vai analisar o Novo Código de Processo Civil. 

 

Marinha confirma mais um caso de recruta com influenza B  

Agência Brasil - Ontem 14 recrutas receberam alta e, na segunda-feira (22), 38 deixaram o hospital. Ao 

todo, 65 pessoas passaram mal no centro de instrução da Marinha. Depois do episódio, as 800 pessoas que 

trabalham ou fazem treinamento no local foram vacinadas contra a gripe. 

Agência Brasil - Vírus da influenza A e B são os vilões dos resfriados e pneumonias 

 

Cientistas criam tratamento dentário que dispensa a broca 

Terra - Os cientistas criaram um fluido capaz de se convertes em fibras que, quando aplicado sobre os 

dentes, ocupa os poros microscópicos criados por bactérias e não permite que surjam infecções. As fibras 

originadas do fluido atraem o cálcio do corpo e regeneram o dente. 

 

 

 

 

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_journalArticleId=930651&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_ano=2011&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_mes=8&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_dia=24&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_struts.portlet.action=%2Fview%2Farquivo%21viewJournalArticle&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_struts.portlet.mode=view
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/24/interna_cidadesdf,266790/armas-de-fogo-respondem-por-76-dos-homicidios-no-distrito-federal.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/24/interna_politica,266953/comissao-do-novo-codigo-de-processo-civil-muda-depois-de-pressao-da-oab.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/marinha-confirma-mais-um-caso-de-recruta-com-influenza-b
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2004-06-09/virus-da-influenza-e-b-sao-os-viloes-dos-resfriados-e-pneumonias
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5311120-EI8147,00-Cientistas+criam+tratamento+dentario+que+dispensa+a+broca.html
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Planos de saúde deverão informar pacientes sobre qualificação de médicos, hospitais e laboratórios 

ClicRBS - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve obrigar as operadoras de plano de 

saúde a divulgar a qualificação dos médicos, hospitais, laboratórios e demais prestadores de serviço de sua 

rede credenciada. A ideia é dar ao usuário ferramentas para comparar planos e empresas. 

Agora - De olho nos planos  

 

Cartunista brasileiro astro da primavera árabe 'esboça' Líbia do futuro 

"Faço desenhos a pedido dos manifestantes e coloco na internet", resume Latuff, que tem 42 anos. "É um 

trabalho autoral, mas não se trata da minha opinião. É preciso que seja útil para os manifestantes, e que 

eles possam usar aquilo como uma ferramenta." Latuff disponibiliza as imagens em seu perfil no twitpic 

(http://twitpic.com/photos/CarlosLatuff), onde as charges podem ser baixadas e reproduzidas ao bel-prazer 

dos manifestantes. 

 

Área equivalente à cidade de Natal pode ser desmatada por Belo Monte 

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, pode ser responsável pelo 

desmatamento de até 175 km² de florestas da Amazônia, uma área equivalente ao tamanho da cidade de 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, que tem 167 km² de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 

 

Ministério Público denuncia consórcio da Usina de Estreito por informações falsas sobre desmatamento 

Agência Brasil - Brasília - O Ministério Público Federal no Tocantins (MPF-TO) entrou na Justiça contra 

o Consórcio Estreito Energia (Ceste), responsável pela construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, no 

Rio Tocantins, na divisa entre Tocantins e Maranhão. O MPF quer que o consórcio seja responsabilizado 

penal e civilmente por descumprir e prestar informações falsas sobre condicionantes previstas no 

licenciamento ambiental da obra. Além da denúncia por informações falsas, na ação civil, o MPF apontou 

irregularidades do consórcio no fornecimento de água potável para as populações que tiveram que ser 

deslocadas da área da barragem. 

Valor Online - Privatização de elétricas em estudo  

Valor Online - Governo discute privatização de federalizadas 

Agência Brasil - Ambientalistas preparam novos protestos contra construção da Usina de Belo 

Monte  

 

 

 

 

 

http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&newsID=a3461258.xml&channel=84&tipo=1&section=Geral
http://www.agora.uol.com.br/editorial/ult10112u964328.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/08/110824_latuff_julia_pu.shtml
http://twitpic.com/photos/CarlosLatuff
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/08/area-equivalente-cidade-de-natal-pode-ser-desmatada-por-belo-monte.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/ministerio-publico-denuncia-consorcio-da-usina-de-estreito-por-informacoes-falsas-sobre-desmatamento
http://www.valor.com.br/impresso/energia/privatizacao-de-eletricas-em-estudo
http://www.valor.com.br/empresas/982246/governo-discute-privatizacao-de-federalizadas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-18/ambientalistas-preparam-novos-protestos-contra-construcao-da-usina-de-belo-monte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-18/ambientalistas-preparam-novos-protestos-contra-construcao-da-usina-de-belo-monte
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Ministros dizem que estão sendo adotadas medidas contra irregularidades em APAs e assentamentos 

Agência Brasil - Reportagens divulgadas pela imprensa alegam que houve concessão irregular de licença 

para construção de casas e condomínios em áreas de proteção ambiental. Entre as denúncias estão a 

construção de dois hotéis em Campos do Jordão (SP), com a destruição área de preservação ambiental 

(APA) de Mata Atlântica e de topo de montanha, a construção de um condomínio no litoral norte de São 

Paulo em área de restinga e a construção de mansões às margens do Rio Preguiças, na região dos Lençóis 

(MA). 

 

Recuperação ambiental deve custar R$ 1,1 bi à Petrobras  

Portos e Navios - Indústria naval e Offshore Qua, 24 de Agosto de 2011 00:00 A Petrobras se 

comprometeu com o governo do Estado do Rio de Janeiro a gastar R$ 1,1 bilhão, nos próximos anos, no 

controle da poluição, na modernização das edificações e unidades e na melhoria do controle ambiental das 

operações da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. 

 

Relator não acredita que análise do Código Florestal no Senado será rápida  

Câmara Federal - ―O projeto de lei já foi significativamente debatido na Câmara. A intenção, aqui no 

Senado, é promover poucas modificações para obter uma redação clara e objetiva‖, disse o parlamentar. 

 

Forte terremoto atinge Peru e é sentido no Acre; não há danos 

LIMA (Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu nesta quarta-feira o Peru, com epicentro perto 

de Pucallpa, próximo à fronteira com o Brasil. O tremor assustou a população e sacudiu prédios, mas não 

há relatos de danos ou vítimas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu 82 

quilômetros ao norte de Pucallpa, região da floresta amazônica peruana, e a 210 quilômetros de Cruzeiro 

do Sul, no Acre, sendo sentido de maneira forte na cidade brasileira. 

 

Chile parcialmente paralisado em primeiro dia de greve nacional de 48 horas 

Correio Braziliense - SANTIAGO - O Chile estava parcialmente paralisado nesta quarta-feira (24/8), com 

barricadas em algumas avenidas, prédios públicos e parte do comércio fechado, além de confrontos com a 

polícia, no primeiro dia de greve nacional de 48 horas convocada pela maior central sindical do país, a 

Central Unificada dos Trabalhadores. A greve obteve a adesão de sindicatos, estudantes, professores, 

partidos políticos de esquerda e até mesmo de algumas empresas privadas. O país vive há mais de três 

meses uma greve de estudantes e professores do ensino médio e universitário, que pedem educação 

pública gratuita e de qualidade, e agora a greve estendeu-se para outros setores. As reivindicações vão 

desde a redução dos preços dos combustíveis até uma reforma na Constituição, passando por uma 

mudança no Código de Trabalho. Além disso, especula-se sobre a possibilidade de a greve se transformar 

em um levante generalizado para derrubar o governo do direitista Sebastián Piñera. 

Correio Braziliense - Primeiro dia da greve de 48h no Chile termina com 348 presos e 36 feridos 

Correio Braziliense - Policiais enfrentam manifestantes no primeiro dia da greve geral no Chile  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/ministros-dizem-que-estao-sendo-adotadas-medidas-contra-irregularidades-em-apas-e-assentamentos
http://portosenavios.com.br/site/noticiario/industria-naval/11315-recuperacao-ambiental-deve-custar-r-11-bi-a-petrobras
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/relator-nao-acredita-que-analise-do-codigo-florestal-no-senado-sera-rapida
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE77N0MP20110824
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266916/chile-parcialmente-paralisado-em-primeiro-dia-de-greve-nacional-de-48-horas.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266945/primeiro-dia-da-greve-de-48h-no-chile-termina-com-348-presos-e-36-feridos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266894/policiais-enfrentam-manifestantes-no-primeiro-dia-da-greve-geral-no-chile.shtml
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Chávez ameaça nacionalizar bancos privados da Venezuela 

Da Telam - Brasília - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse ontem (23) que tem não tem 

problema algum em determinar a nacionalização dos bancos privados. Segundo ele, a medida pode ser 

adotada caso os comandos dos bancos não cumpram as metas de financiamento para alguns projetos, 

especialmente aqueles considerados de pequeno porte. Ele desafiou a oposição a discutir os planos 

econômicos em curso no país 

 

Conselho rebelde oferece US$ 1,6 milhão por Muamar Kadafi vivo ou morto  

Correio Braziliense - "O CNT apoia a iniciativa de empresários que estão oferecendo dois milhões de 

dinares pela captura de Muamar Kadafi, vivo ou morto", declarou Mustafa Abdel Jalil em Trípoli. "Os 

membros do círculo próximo (a Muamar Kadafi) que o matarem ou capturarem terão anistia garantida 

pelo povo", indicou o presidente do CNT, Mustapha Abdeljalil, durante uma entrevista coletiva à 

imprensa em Benghazi (leste). 

Correio Braziliense - Chanceleres da Unasul não chegam a acordo sobre situação na Líbia 

Correio Braziliense - Brasil é convidado para reunião sobre futuro da Líbia, diz Nicolas Sarkozy 

BBC - Líbia terá eleições em oito meses, diz líder rebelde 

BBC - Excentricidade e brutalidade marcam o governo de Khadafi na Líbia 

 

Vinho e azeite não dão vaga na elite global 

Valor - A dívida da Itália não é muito maior hoje do que era dez anos atrás. Segundo o Eurostat, órgão de 

estatísticas da União Europeia, a dívida pública italiana fechou 2010 em 119% do PIB. É alta, mas já 

atingiu 113,7% em 1999, quando ninguém questionava a capacidade de pagamento do país. E é inferior à 

do Japão, que não está na mira dos mercados. 

 

França introduz novo imposto para rendas anuais acima de 500 mil euros 

BBC - O governo da França vai introduzir um imposto extra de 3% para rendas anuais acima de 500 mil 

euros (mais de R$ 1 milhão). O novo imposto é parte de um pacote de medidas para tentar cortar o deficit 

do país em 12 bilhões de euros (cerca de R$ 27 bilhões) em um período de dois anos. 

 

Começa julgamento de crime de roubo de bebês durante ditadura militar 

Adital - Teve início hoje (24), às 10h, o primeiro julgamento oral e público por crime de lesa humanidade 

ocorrido durante a ditadura militar na província argentina de Entre Ríos. Trata-se do caso Hospital Militar 

de Paraná, em que seis militares são acusados do sequestro, em 1978, dos filhos de Raquel Negro, um 

casal de gêmeos recém-nascidos. 50 testemunhas participam do julgamento, que se estenderá até sexta-

feira (26), no Tribunal Oral Federal de Paraná, capital de Entre Ríos. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-24/chavez-ameaca-nacionalizar-bancos-privados-da-venezuela
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266866/conselho-rebelde-oferece-us-1-6-milhao-por-kadafi-vivo-ou-morto.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266914/chanceleres-da-unasul-nao-chegam-a-acordo-sobre-situacao-na-libia.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/08/24/interna_mundo,266913/brasil-e-convidado-para-reuniao-sobre-futuro-da-libia-diz-nicolas-sarkozy.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ultimas_noticias/2011/08/110824_libia_eleicores_rc_rn.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/08/110822_khadafi_biografia_fn.shtml
http://www.valor.com.br/opiniao/987234/vinho-e-azeite-nao-dao-vaga-na-elite-global
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/08/110824_franca_imposto_ricos_fn.shtml
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=14&cod=59599
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Câmara Federal 

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. 

 - 24/08/2011 Apresentação do Voto em Separado n. 3 CTASP, pela Deputada Andreia Zito 

(PSDB-RJ). 

 - 24/08/2011 Aprovado o Parecer, ressalvados os destaques, contra os votos dos Deputados 

Daniel Almeida, Eudes Xavier, Andreia Zito, Mauro Nazif, André Figueiredo, 

Assis Melo e Policarpo. Apresentaram votos em separado, em conjunto, os 

Deputados André Figueiredo e Paulo Pereira da Silva e, individualmente, as 

Deputadas Alice Portugal e Andreia Zito. 

 - 24/08/2011 Apresentação do Recurso contra decisão de Presidente de Comissão em Questão 

de Ordem (Art. 57, XXI c/c art. 17, III, f, RICD) n. 81/2011, pela Deputada Alice 

Portugal (PCdoB-BA), que: "Recurso contra Indeferimento de Questão de Ordem 

indeferida na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Recurso contra decisão de Presidente de Comissão em Questão 

de Ordem (Art. 57, XXI c/c art. 17, III, f, RICD) n. 80/2011, pelo Deputado Assis 

Melo (PCdoB-RS), que: "Recurso contra Indeferimento de Questão de Ordem na 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público". 

 

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.  

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2944/2011, pelo 

Deputado Renzo Braz (PP-MG), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da 

PEC 190/2007, que Determina que a Lei Complementar, de iniciativa do 

Supremo Tribunal Federal-STF - disporá sobre o Estatuto dos Servidores do 

Judiciário. Altera a Constituição Federal". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2951/2011, pelo 

Deputado Sibá Machado (PT-AC), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 190, de 2007, que ―acrescenta o art. 93-A à 

Constituição Federal, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores do Poder 

Judiciário‖". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2952/2011, pelo Deputado Dr. Grilo (PSL-

MG), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à 

Constituição-PEC 190/2007, que "acrescenta o artigo 93-A a Constituição 

federal"". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2959/2011, pelo 

Deputado João Lyra (PTB-AL), que: "Requeiro a inclusão na Ordem do Dia da 

PEC nº 190/2007, que acrescenta o art. 93-A a Constituição Federal, dispondo 

sobre o estatuto dos Servidores do Poder Jusiciário". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2966/2011, pela Deputada Íris de Araújo 

(PMDB-GO), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 190/2007, que "acrescenta o art. 93-A à 

Constituição Federal, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores do Poder 

Judiciário"". 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377011


 15 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2968/2011, pelo Deputado Biffi (PT-MS), que: 

"Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 

190, de 2007, que "Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal de 1988". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2981/2011, pelo Deputado Jânio Natal (PRP-

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

Constituição nº 190 de 2007 que "Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal, 

dispondo sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário". 

 

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.  

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2953/2011, pelo Deputado Dr. Grilo (PSL-

MG), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à 

Constituição-PEC 270/2008, que "Acrescenta o § 22 ao artigo 40 da Constituição 

Federal de 1988". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2961/2011, pelo 

Deputado Tiririca (PR-SP), que: "Requer inclusão na ordem do dia da PEC 

270/2008". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2970/2011, pelo Deputado Fernando Coelho 

Filho (PSB-PE), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 270/2008, que "Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da 

Constituição Federal de 1988, para garantir ao servidor que aposentar-se por 

invalidez permanente o direito dos proventos integrais com paridade"". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2975/2011, pelo Deputado Fábio Souto (DEM-

BA), que: "Solicita inclusão na Pauta da Ordem do Dia, da PEC 270, de 2008, 

que "Acrescenta o § 22 ao art. 40 da Constituição Federal de 1988"". 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2979/2011, pelo Deputado Jânio Natal (PRP-

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

Constituição nº 270 de 2008 que "Acrescenta o Parágrafo 9º ao artigo 40 da 

Constituição Federal, para garantir ao servidor que se aposentar por invalidez 

permanente, o direito dos proventos integrais"". 

 

o PL-04430/2008 - Dispõe sobre a organização sindical, o custeio das entidades sindicais e a 

representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, e altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho para dispor sobre o diálogo social, a negociação coletiva e as convenções e acordos 

coletivos de trabalho. 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Desapensação n. 2983/2011, pelo Deputado 

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que: "Requer, nos termos regimentais, a 

desapensação do PL nº 1.689/2011 do PL nº 4.430/2008". 

 

o PL-05798/2009 - Institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá 

outras providências. 

 - 24/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2962/2011, pelo 

Deputado Tiririca (PR-SP), que: "Requer inclusão na ordem do dia do Projeto de 

Lei nº 5.798/2009". 

 

o PL-01131/2011 - Dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para a realização de 

exames de controle do câncer de mama e do colo de útero. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=418907
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=445427
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=499029
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 - 23/08/2011 Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. 

 

o MPV-00533/2011 - Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao 

Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos 

estabelecimentos públicos de educação infantil, e dá outras providências.  

 - 24/08/2011 Discussão em turno único (Sessão Ordinária - 14:00). 

 - 24/08/2011 Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita 

a retirada de pauta desta Medida Provisória.  

 - 24/08/2011 Encaminharam a Votação: Dep. Duarte Nogueira (PSDB-SP) e Dep. Arthur 

Oliveira Maia (PMDB-BA). 

 - 24/08/2011 Verificação da votação do requerimento, solicitada pelos Deputados Duarte 

Nogueira, Líder do PSDB, Claudio Cajado, na qualidade de Líder do DEM, e 

Pepe Vargas, na qualidade de Líder do PT, em razão do resultado proclamado 

pela Mesa: "Rejeitado o Requerimento", passando-se à sua votação pelo processo 

nominal.  

 - 24/08/2011 Rejeitado o Requerimento. Sim: 1; não: 283; abstenção: 1; total: 285. 

 - 24/08/2011 Parecer proferido em Plenário e entregue à Mesa pelo Relator, Dep. Ângelo 

Agnolin (PDT-TO), pela Comissão Mista, que conclui pelo atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária desta 

Medida Provisória e das emendas apresentadas; e, no mérito, pela aprovação 

desta Medida Provisória e das Emendas de n.ºs 1, 5, 6 e 8, na forma do Projeto de 

Lei de Conversão apresentado, e pela rejeição das Emendas de n.ºs 2, 3, 4, 7 e 9 a 

19. 

 - 24/08/2011 Votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita concessão de prazo, até a sessão ordinária seguinte, para a 

apreciação desta matéria. 

 - 24/08/2011 Encaminhou a Votação o Dep. Claudio Cajado (DEM-BA). 

 - 24/08/2011 Adiada a discussão em face do encerramento da sessão. 

 - 24/08/2011 Discussão em turno único (Sessão Extraodinária - 20:01). 

 - 24/08/2011 Votação do Requerimento do Dep. Pauderney Avelino, na qualidade de Líder do 

DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória.  

 - 24/08/2011 Encaminharam a Votação: Dep. Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Dep. Jilmar Tatto 

(PT-SP). 

 - 24/08/2011 Verificação da votação do requerimento, solicitada pelo Dep. Mendonça Filho, na 

qualidade de Líder do DEM, e Dep. Amauri Teixeira ( PT-BA), em razão do 

resultado proclamado pela Mesa: "Rejeitado o Requerimento", passando-se à sua 

votação pelo processo nominal.  

 - 24/08/2011 Rejeitado o Requerimento. Sim: 4; não: 286; abstenção: 1; total: 291. 

 - 24/08/2011 Continuação da votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães 

Neto, Líder do DEM , que solicita concessão de prazo, até a sessão ordinária 

seguinte, para a apreciação desta matéria. 

 - 24/08/2011 Encaminhou a Votação o Dep. Arthur Oliveira Maia (PMDB-BA). 

 - 24/08/2011 Adiada a votação do Requerimento em face do encerramento da Sessão. 

 - 24/08/2011 Encerrada a discussão. 

 - 24/08/2011 Votação preliminar em turno único. 

 - 24/08/2011 Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que 

manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos 

constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e 

orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=501560
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 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento por acordo dos Senhores Líderes. 

 - 24/08/2011 Votação, quanto ao mérito, em turno único. 

 - 24/08/2011 Aprovada a Medida Provisória n.º 533, de 2011, na forma do Projeto de Lei de 

Conversão apresentado, ressalvados os destaques. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento por acordo do Srs. Líderes. 

 - 24/08/2011 Adiada a continuação da votação por acordo dos Srs. Líderes. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Ronaldo Caiado, na qualidade de Líder do 

DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória.  

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que 

solicita o adiamento da discussão por duas sessões. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita o adiamento da discussão por uma sessão.  

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Silvio Costa (PTB-PE), que solicita a 

retirada de pauta desta Medida Provisória. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento dos Srs. Líderes, que solicita o encerramento da 

discussão e do encaminhamento da votação. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita que a discussão seja feita artigo por artigo. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita que a discussão seja feita por grupo de artigos. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que 

solicita o adiamento da votação por duas sessões. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita o adiamento da votação por uma sessão. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita que a votação seja feita artigo por artigo. 

 - 24/08/2011 Prejudicado o Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 

DEM, que solicita que as emendas sejam votadas uma a uma. 

 

o PDC-00217/2011 - Susta o art. 3º e o respectivo parágrafo único da Portaria nº 134, de 4 de 

abril de 2011, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. - Explicação da 

Ementa Que limita o cadastro do profissional liberal e o trabalhador autônomo em mais de cinco 

estabelecimentos de saúde.  

 - 24/08/2011 Retirado o PDC 217/11, em face do deferimento do REQ 2871/11, nos termos do 

art. 104 c/c o art. 114, VII do RICD. 

 - 24/08/2011 Memorando n.º 300/2011 à CSSF solicitando a devolução deste em razão de sua 

retirada. 

 

 

 

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

 

FENASPS 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=501799

