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Brasília-DF, 26 de agosto de 2011 

 

Capa do Jornal de Brasília do dia 25, quinta-feira 

 

 

“Parou tudo. Grupos convocados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) reuniram 

milhares de pessoas em Brasília para protestar. Trânsito ficou prejudicado com a profusão de faixas e até 

bonecos.‖  
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Protesto contra o governo 

Movimentos que tinham a companhia do PT chamam Dilma de ―neoliberal‖ 

 

Movimentos de esquerda, convocados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

reuniram ontem milhares de pessoas em Brasília para protestar contra a política econômica do governo de 

Dilma Rousseff, que foi abertamente tachada de ―neoliberal‖. 

 

O protesto praticamente paralisou a capital durante a manhã e os manifestantes marcharam pela Esplanada 

dos Ministérios. Uma das ausências mais notadas na passeata foi a do PT, antigo aliado do MST, fundado 

pelo ex-presidente Lula, também foi objeto de duras críticas. 

 

Segundo a Polícia, a primeira grande manifestação contra o governo Dilma reuniu cerca de 20 mil pessoas 

que se posicionaram contra sua política econômica e agrícola. 

 

O MST reiterou sua queixa contra a ―paralisação‖ dos programas de reforma agrária que, segundo um de 

seus coordenadores, José Valdir Misnerovicz, têm agora ―o pior ritmo da história‖. 
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Os movimentos sociais centraram seus protestos em diversos pontos, mas ―a maior reivindicação de todos 

é muito concreta: é preciso acabar com o neoliberalismo', disse José Maria de Almeida, dirigente do 

Conlutas e um dos organizadores da marcha. 

 

Bancos privilegiados 

―São políticas que privilegiam os bancos contra a classe trabalhadora‖, afirmou José Maria, que também é 

presidente do PSTU. Segundo ele, esse ―modelo‖ foi implantado pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB) seguiu com Lula e agora ―se aprofunda‖ com Dilma. 

José Maria acrescentou que a crise global fez com que a ―lógica neoliberal‖ fosse acentuada por meio da 

adoção de fortes ajustes no orçamento que ―só prejudicam o povo‖, afirmou. 

 

A visão dos manifestantes estava clara em um grande cartaz que abriu a marcha, no qual se lia ―Essa crise 

não é nossa! Os trabalhadores não aceitam pagar a conta!‖ 

 

Corrupção 

Os participantes também protestaram contra os casos de corrupção que se acumulam no governo e que nos 

dois últimos meses custaram o cargo de três ministros e mantêm outros quatro na corda bamba. 

 

Além dessas reivindicações gerais, os movimentos sociais também se uniram em torno de causas 

concretas. Por exemplo, expressaram seu repúdio à construção da Hidrelétrica de Belo Monte, na 

Amazônia, que provocará o deslocamento de cerca de 50 mil índios e agricultores, até as obras para a 

Copa do Mundo de 2014. 

 

Saiba mais 

O comando do MST que invadiu a fazenda Santo Henrique, localizada entre Agudos e Borebi, no interior 

de São Paulo, recebeu na manhã de ontem uma notificação de um oficial de Justiça. 

 

Os sem-terra terão de deixar a propriedade em 24 horas. É a a reintegração coercitiva, que foi determinada 

pelo juiz da 2ª Vara Cível de Lençóis Paulista na terça-feira. A desobediência terá multa diária de R$ 500 

para cada invasor. 

 

Obras para a Copa 

 

Uma multidão de cerca de 20 mil pessoas convocada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) para protestar contra a política econômica da presidente Dilma Rousseff, praticamente 

paralisou Brasília ontem, causando muitos problemas no trânsito. 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, recebeu nesta quarta-feira representantes de movimentos sociais. O 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a Frente de Resistência Urbana Nacional pediram 

atenção do Governo Federal para as obras que serão construídas nas cidades-sede da Copa do Mundo. 

 

Solicitaram, ainda, participação popular nos debates sobre infraestrutura, obras viárias, locais de 

construção dos estádios e possíveis desapropriações a serem feitas pelas cidades e pelos estados. 

 

Orlando Silva sugeriu a criação de uma comissão, com representantes de ministérios relacionados aos 

temas, para mapear a situação levantada pelos movimentos, analisar os gargalos e discutir possibilidades 

de ajustes. 

 

Diálogo 

O ministro disse que o governo é democrático e ressaltou a importância da participação da sociedade nas 

decisões: ―Vou sugerir a criação de um grupo para dialogar com os movimentos e fazer um mapa das 

intervenções levantadas aqui, analisar os fatos e ver a posição dos municípios para definir o que poder ser 
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feito‖. Devem participar da comissão os ministérios da Justiça, Cidades, Direitos Humanos, Secretaria 

Geral da Presidência da República e Esporte. 

 

*Fonte: Jornal de Brasília do dia 25 de agosto.  

 

 
 

mitar o valor dos benefícios dos servidores ao teto pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

que hoje é de R$ 3.689,66.  

 

Comissão aprova fundo de servidor 

Votação apertada foi primeiro passo para criar previdência complementar para os Três Poderes. 

Apreciação de destaques contra a proposta, na semana que vem, será decisiva 

 

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

Previdência Complem 

 

De nada adiantaram a gritaria, as vaias e o tumulto provocado na Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público por grupos de servidores. Com um quórum apertadíssimo — 13 votos a favor (o mínimo 

necessário) e sete contra —, foi finalmente aprovado ontem o projeto de lei que cria o fundo de pensão 

único do funcionalismo do Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas tudo pode ir por água abaixo caso 

sejam aprovados determinados destaques de um total de 12 apresentados por parlamentares, que serão 

votados, separadamente, na quarta-feira que vem. ―Tem um que pede, simplesmente, que se acabe com o 

fundo‖, afirmou o relator Silvio Costa, que também é presidente da comissão. 

 

O instrumento legislativo dos destaques permite apenas suprimir artigos do projeto aprovado ou reincluir 

emendas que foram rejeitadas na votação do substitutivo ao projeto de lei — não pode criar uma outra 

regra. Uma dessas emendas deixava de fora da nova regra os servidores de carreiras típicas do Estado, do 

Judiciário e membros do Ministério Público. Ou seja, somente os chamados servidores ―barnabés‖ 

passariam a ter a aposentadoria paga pelo fundo de pensão. 
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O relator classificou a maior parte dos destaques de corporativista. Eles foram apresentados por bancadas 

de partidos que fazem parte da base aliada — PSB, PTB, PcdoB e PDT. Antes de colocá-los em votação, 

Costa vai procurar o governo. ―Vou ver se a ministra Ideli Salvati (de Relações Institucionais) e o ministro 

Garibaldi Alves (da Previdência Social) se empenham para conseguir a retirada dos destaques‖, explicou 

Costa. Já o PSDB propôs a supressão de três artigos que tratam da administração do fundo, entre eles, o 

que autoriza o presidente da República a nomear os membros que deverão compor provisoriamente o 

conselho deliberativo e fiscal do sistema de previdência complementar.  

 

Pela proposta aprovada, quem entrar no serviço público após a sua aprovação terá direito à aposentadoria 

garantida pelo governo somente até o teto de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

hoje em R$ 3.689,66. Para receber acima desse valor, o servidor terá de contribuir para o fundo 

complementar — a quantia adicional dependerá da boa administração das contribuições paritárias dos 

participantes e da União. Os atuais servidores continuarão recebendo seus benefícios, praticamente iguais 

ao salário da ativa, pelas regras vigentes. Eles podem, se quiserem, aderir ao futuro sistema. 

 

Demora 

Apesar da aprovação, tudo indica que o andamento da proposta, que tramita na Câmara desde 2007, ainda 

vai demorar. O fundo ainda tem de passar pela Comissão de Seguridade Social e Família e pela de 

Finanças e Tributação. O projeto tramita em caráter terminativo e, se não fosse polêmico, não teria que 

passar pelo plenário da casa. Mas nem o presidente da Comissão de Trabalho acredita nisso. Silvio Costa 

está convencido de que, em algum momento, surgirá um requerimento que levará a proposta para o 

plenário. De lá, se for aprovada, o projeto seguira para a avaliação dos senadores. 

 

Costa atribui a resistência ao fundo ao enorme corporativismo da classe, que tem muito apoio entre os 

parlamentares. Além da manifestação dentro da Câmara, servidores se juntaram ontem a integrantes do 

Movimento Sem-Terra (MST) para protestar nos gramados da Esplanada dos Ministérios contra o projeto 

que cria a previdência complementar e para exigir aumento salarial.  

 

―Se não tivéssemos aprovado o projeto, provavelmente, daqui a uns dez anos, a União não teria recursos 

para pagar os atuais servidores públicos‖, disse o relator. O deficit da Previdência do setor público é 

crescente. Em 2010, o Tesouro teve que desembolsar R$ 52 bilhões para fechar a conta dos benefícios 

pagos a 950 mil inativos. Para este ano, o rombo esperado é de R$ 56 bilhões. ―Ou estancamos a sangria 

ou faltará dinheiro daqui a 10 anos para o pagamento dos aposentados do setor público‖, assegurou. 

 

Contribuição 

Hoje, servidores públicos ativos e inativos dos Três Poderes contribuem com alíquota de 11% sobre o 

salário total para custear as suas aposentadorias e pensões no sistema próprio. Os novos que 

ingressarem no serviço público a partir da aprovação do fundo complementar contribuirão com 11% até 

o teto do INSS. Acima disso, a alíquota será de até 7,5%. A União recolherá o mesmo percentual. 

 

*Fonte: Correio Braziliense de 25 de agosto.  

 

Marcha em Brasília reúne mais de 20 mil pessoas 

SINSPREV/SP - A Esplanada dos Ministérios ficou lotada de trabalhadores, estudantes e integrantes dos 

movimentos sindical e popular no Dia Nacional de Luta, em 24 de agosto de 2011. O Sinsprev/SP 

participou com aproximadamente 300 servidores. A base da Fenasps foi representada por cerca de mil 

trabalhadores. A manifestação, que começou por volta de 10 horas, culminou com uma concentração em 

frente ao Congresso Nacional. A Marcha cobrou do governo mais compromisso com a população e por 

políticas públicas que fomentem saúde, habitação, reforma agrária, educação e que valorizem os 

servidores públicos e a Previdência Social. 

http://www.sinsprev.org.br/index.php?EDITORIA=8499
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R7 - Protesto contra política econômica brasileira reúne 20 mil em Brasília 

G1 - Movimentos sociais se unem em ato em Brasília 

24 horas news - Marcha unificada reúne 20 mil manifestantes em Brasília nesta quarta-feira 

Globo - Marcha Unificada reúne 20 mil pessoas em Brasília 

 

O governo não aceitou a contraproposta de reajuste salarial linear de 33% dos servidores públicos 

Blog do Servidor - O governo não aceitou a contraproposta de reajuste salarial linear de 33% dos 

servidores públicos e manteve a oferta de aumento de 2,3% a 31% para 12 categorias. "Não houve avanço 

nas negociações", afirmou Josemilton Costa, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no 

Serviço Público Federal (Condsef). A resposta veio ontem à noite depois de um "chá de cadeira" tomado 

pelos trabalhadores. 

 

Garibaldi apela ao Congresso pela aprovação de fundo para servidor 

O governo vai continuar a campanha junto ao Congresso pela aprovação do Projeto de Lei 1.992/07, que 

cria o fundo único de previdência complementar para o servidor público. Esta é a avaliação, feita em 

forma de apelo, do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Para ele, a aprovação do Funpresp, o 

fundo único, ontem, na Comissão de Trabalho da Câmara, foi o "início do fim" de um debate que o 

governo deveria ter feito há muito tempo. "O projeto estava tramitando naquela comissão desde setembro 

de 2007", afirmou o ministro, "mas apenas recentemente o governo voltou a lutar por ele". 

Garibaldi vê lobby de servidores contra previdência  

INSTITUCIONAL: Garibaldi Filho defende previdência complementar dos servidores 

 

Informe de Previdência traz artigo sobre a política de reajustamento dos benefícios 

MPAS - O Ministério da Previdência Social divulgou, nesta quinta-feira (24), o Informe de Previdência 

Social Agosto de 2011, que apresenta um panorama sobre as diferentes regras de indexação dos benefícios 

previdenciários. A autora do artigo, Graziela Ansiliero, detalha o comportamento dos benefícios 

previdenciários nas últimas décadas e avalia as políticas de reajuste utilizadas pelos governos. O Brasil se 

destaca pelo elevado comprometimento de seu PIB: em 2009, 12,6% do PIB foram destinados ao 

pagamento de benefícios previdenciários a segurados do RGPS e de regimes próprios‖, destaca o artigo. 

Depois de simular o cenário mais grave de um reajuste unificado para todos os benefícios, a autora reforça 

a pertinência da atual política de reajustamento. Segundo ela, o aumento para todos pela variação do 

salário mínimo elevaria, significativamente, a despesa do RGPS como proporção do PIB, que passaria de 

6,9% em 2010 para 18,17% em 2050. 

 

Governo adia proposta que põe fim ao fator previdenciário 

Folha - A dificuldade de consenso dentro do próprio governo levou o ministro da Previdência Social, 

Garibaldi Alves, a adiar para dezembro a apresentação de uma proposta concreta para substituição do fator 

http://noticias.r7.com/economia/noticias/protesto-contra-politica-economica-reune-20-mil-em-brasilia-20110824.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/08/movimentos-sociais-se-unem-em-ato-em-brasilia.html
http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=382065
http://video.globo.com/Videos/Player/0,,GIM1607781-7759-MARCHA+UNIFICADA+REUNE+MIL+PESSOAS+EM+BRASILIA,00.html
http://www.dzai.com.br/servidor/blog/servidor?tv_pos_id=89422
http://www.valor.com.br/politica/988872/garibaldi-apela-ao-congresso-pela-aprovacao-de-fundo-para-servidor
http://www.parana-online.com.br/editoria/politica/news/553990/?noticia=GARIBALDI+VE+LOBBY+DE+SERVIDORES+CONTRA+PREVIDENCIA
http://www.previdencia.gov.br/vejaNoticia.php?id=43512
http://www.mpas.gov.br/vejaNoticia.php?id=43509
http://www1.folha.uol.com.br/poder/965199-governo-adia-proposta-que-poe-fim-ao-fator-previdenciario.shtml
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previdenciário. "Fui otimista e pensei que esse debate se esgotaria no final de setembro, mas fui traído 

pelos acontecimentos", disse. Garibaldi afirmou que o governo tem a intenção firme de alterar o fator 

previdenciário, cálculo criado no governo Fernando Henrique Cardoso para retardar as aposentadorias. 

Agência Câmara -  Governo quer mudança na Previdência mesmo sem acordo com sindicatos 

Valor Online - Governo decide acabar com fator previdenciário - Três alternativas estão em 

discussão: estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, elevar o prazo mínimo de contribuição e 

uma fórmula que contemple essas duas variáveis. O governo desistiu, no entanto, da fórmula 85/95, sob o 

argumento de que ela não fecha a conta (85 é a soma da idade com o tempo de contribuição para mulheres 

e 95 é a soma aplicada aos homens). A discussão caminha para a fórmula 95/105. 

 

Emenda privilegia carreiras 

Blog do Servidor - Segundo a reportagem, o instrumento legislativo dos destaques permite apenas 

suprimir artigos do projeto aprovado ou reincluir emendas que foram rejeitadas na votação do substitutivo 

ao projeto de lei — não pode criar uma outra regra. Uma dessas emendas deixa de fora da nova regra os 

servidores de carreiras típicas do Estado, do Judiciário e membros do Ministério Público. "Ou seja, 

somente os chamados servidores 'barnabés' passariam a ter a aposentadoria paga pelo fundo de pensão", 

diz o texto. 

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

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

Agência Câmara - Projeto amplia conceito de entidade de previdência complementar  

 

Governo não dá garantias para votação de emenda da saúde 

Folha - Mesmo sob pressão de partidos oposicionistas e até da base aliada, a ministra Ideli Salvatti 

(Relações Institucionais) não deu garantias para a votação da emenda 29, que regulamenta o dinheiro a ser 

investido na saúde. A proposta do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), é que o assunto entre em 

pauta no dia 28 de setembro. 

Câmara Federal - Marco Maia diz que só vai pautar Emenda 29 se oposição retirar obstrução  

Câmara Federal - Deputados querem votar regulamentação da Emenda 29 ainda em setembro 

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 

 
Cancelado debate sobre reajuste de servidores e novos concursos  

Agência Câmara - Audiência discute reajuste de servidores e novos concursos 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/201201-GOVERNO-QUER-MUDANCA-NA-PREVIDENCIA-MESMO-SEM-ACORDO-COM-SINDICATOS.html
http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/governo-decide-acabar-com-fator-previdenciario.html
http://www.dzai.com.br/servidor/blog/servidor?tv_pos_id=89337
http://www1.folha.uol.com.br/poder/964644-comissao-aprova-texto-que-iguala-teto-do-setor-publico-e-privado.shtml
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=7212971031572986428409798
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/200773-PROJETO-AMPLIA-CONCEITO-DE-ENTIDADE-DE-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/965165-governo-nao-da-garantias-para-votacao-de-emenda-da-saude.shtml
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/201758-MARCO-MAIA-DIZ-QUE-SO-VAI-PAUTAR-EMENDA-29-SE-OPOSICAO-RETIRAR-OBSTRUCAO.html
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
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
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Gazeta do Povo - Governo negocia reajuste de até 31% para servidores  

 

Contas de matemática não são dominadas por 57% dos alunos do ensino básico 

Correio Braziliense - A estratégia de Jeanne Cordeiro Silva, professora do 4º ano do ensino fundamental 

da Escola Classe 3 do Guará (DF), é dividir a turma em crianças com deficiências semelhantes. Solução 

encontrada para distribuir melhor a atenção e, assim, o ensino. ―Na minha sala, tenho um grupo que ainda 

não aprendeu a multiplicação, outro que já começou a divisão e um terceiro que não sabe nenhuma das 

duas operações‖, exemplifica. O malabarismo da aprendizagem presente no cotidiano de Jeanne é a 

realidade de milhares de docentes do país. 

Agência Brasil - Diferenças regionais não podem interferir na aprendizagem dos anos iniciais da 

vida escolar, diz educadora 

Último Segundo - Governo não trata educação como prioridade, aponta estudo 

 

Aposentadorias por invalidez podem ter cálculo alterado e o reconhecimento do direito aos proventos 

integrais 

Wagner e Associados - Para o advogado Flavio Alexandre Acosta Ramos, do escritório Wagner 

Advogados Associados, é fundamental que o judiciário corrija as interpretações equivocadas da 

administração pública, as quais provocam prejuízos financeiros aos servidores já fragilizados em razão de 

problemas sérios de saúde. Assim, tanto a interpretação relacionada à inaplicabilidade do cálculo dos 

proventos pela média, quanto a que considera exemplificativo o rol de doenças previsto no RJU, são 

dignas de nota, na medida em que possibilitam revisar e aumentar o valor dos proventos desses servidores, 

proporcionando melhores condições de tratamento de saúde. 

 

SUS deve ter mil equipes de atendimento domiciliar até 2014 

“Cada pessoa que puder sair mais rápido do hospital vai estar liberando um leito”, destacou Padilha, 

ao participar do programa de rádio Bom Dia, Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. 

Paciente ou família terá que autorizar atendimento domiciliar 

Agência Brasil Brasília – O paciente ou a família terá que assinar um termo de autorização para receber 

cuidados em casa pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o que determina a portaria publicada hoje (25) 

no Diário Oficial da União que institui o atendimento domiciliar na rede pública de saúde. 

Paraná Online - Tratamento domiciliar contra doença renal reduz custos 

Estadão - SUS amplia internação domiciliar 

 

 

Confea apoia Plano Nacional de Saneamento Básico, que ainda não saiu no papel 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1161580
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/08/26/interna_brasil,267144/contas-de-matematica-nao-sao-dominadas-por-57-dos-alunos-do-ensino-basico.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/diferencas-regionais-nao-podem-interferir-na-aprendizagem-dos-anos-iniciais-da-vida-escolar-diz-educa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/diferencas-regionais-nao-podem-interferir-na-aprendizagem-dos-anos-iniciais-da-vida-escolar-diz-educa
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/governo+nao+trata+educacao+como+prioridade+aponta+estudo/n1300153513680.html
http://www.wagner.adv.br/wagner-advogados-noticiaintegra.php?id=12577
http://www.wagner.adv.br/wagner-advogados-noticiaintegra.php?id=12577
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/sus-deve-ter-mil-equipes-de-atendimento-domiciliar-ate-2014
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/paciente-ou-familia-tera-que-autorizar-atendimento-domiciliar
http://www.parana-online.com.br/canal/vida-e-saude/news/550179/?noticia=TRATAMENTO+DOMICILIAR+CONTRA+DOENCA+RENAL+REDUZ+CUSTOS
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,sus-amplia-internacao-domiciliar,761848,0.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/confea-apoia-plano-nacional-de-saneamento-basico-que-ainda-nao-saiu-no-papel
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Agência Brasil - 25/08/2011 O presidente da Funasa mostrou números referentes ao atual modelo de 

saneamento básico, que ainda exclui muitas famílias. "A falta de saneamento está diretamente ligada à 

baixa renda, ou seja, onde falta recurso, falta saneamento, e não podemos mais aceitar isso", disse Queiroz 

Filho. Segundo ele, 93,5% da população urbana já têm acesso à água tratada e esgotamento sanitário, 

enquanto apenas 32,8% da população rural são atendidos por esses serviços. 

VÍDEO: Vergonha - Saneamento Básico no Brasil (Para Universalizar o saneameto só em 2060) 

Estadão - SUS amplia internação domiciliar 

Folha - Brasil ainda sofre com falta de saneamento básico, aponta IBGE  

Saneamento: setor estratégico?  

 

Déficit da Previdência tem queda de 24% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado 

Agência Brasil - Brasília - A Previdência Social apresentou um déficit de R$ 2,08 bilhões em julho deste 

ano. De acordo com o resultado do Regime Geral da Previdência Social, divulgado hoje (25), a 

arrecadação no período ficou em R$ 19,75 bilhões e as despesas chegaram a R$ 21,84 bilhões. Na 

comparação com o mês anterior, quando o déficit ficou em R$ 1,9 bilhão, houve um aumento de 9,5%. 

Em relação ao mesmo período do ano passado, no entanto, quando o déficit chegou a R$ 2,74 bilhões, 

houve queda de 24%. No acumulado do ano, o déficit da Previdência está em R$ 21,86 bilhões. 

Agência Câmara - Deficit da Previdência é um mito, diz presidente da Anfip - 
Segundo ele, as receitas da Previdência devem ser analisadas no conjunto da 
seguridade social, que engloba, além da Previdência, as áreas da saúde e da 
assistência social. 

UOL - Aumento do emprego formal deve elevar arrecadação da Previdência 

 

Ministério da Saúde libera mais de R$ 9 milhões para tratamento de cânceres de mama e de útero  

Agência Brasil - Brasília – O Ministério da Saúde determinou a liberação de R$ 9.331.000,00 para a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento de cânceres de mama e colo de útero. A portaria está publicada no 

Diário Oficial da União. Segundo especialistas, no Brasil o câncer de mama é a maior causa de mortes 

pela doença entre as mulheres, principalmente as que têm de 40 a 69 anos. Um dos fatores que dificultam 

o tratamento é o estágio avançado em que geralmente a doença é descoberta. 

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

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

 

 

 

Em três anos, SUS gastou R$ 140,5 milhões com vítimas de acidentes de trânsito em São Paulo 

http://www.youtube.com/watch?v=cx6P3iNL9ps&feature=related
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,sus-amplia-internacao-domiciliar,761848,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/908789-brasil-ainda-sofre-com-falta-de-saneamento-basico-aponta-ibge.shtml
http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=239259
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/deficit-da-previdencia-tem-queda-de-24-em-julho-em-relacao-ao-mesmo-mes-do-ano-passado
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/201168-DEFICIT-DA-PREVIDENCIA-E-UM-MITO,-DIZ-PRESIDENTE-DA-ANFIP.html
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/03/25/aumento-do-emprego-formal-deve-elevar-arrecadacao-da-previdencia.jhtm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/ministerio-da-saude-libera-mais-de-r-9-milhoes-para-tratamento-de-canceres-de-mama-e-de-utero
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/SAUDE/201615-PARA-FEDERACAO,-GOVERNANTES-USAM-BRECHAS-PARA-NAO-INVESTIR-EM-SAUDE.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/em-tres-anos-sus-gastou-r-1405-milhoes-com-vitimas-de-acidentes-de-transito-em-sao-paulo


 10 

Agência Brasil - São Paulo - Nos últimos três anos, o número de vítimas de acidentes de trânsito em 

estado grave internadas em hospitais públicos no estado de São Paulo cresceu 28,8%. O valor gasto pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento dessas pessoas chegou a R$ 140,5 milhões no período. Os 

dados são de um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, divulgado hoje (25). 

 

Mais de 80 servidores de Paraguaçu vão ter que devolver benefício 

G1 - A Câmara Municipal da cidade aprovou, por unanimidade, um projeto de lei complementar, que 

sugere que o município perdoe a dívida dos 88 servidores, a chamada anistia. O secretário de 

Planejamento de Paraguaçu, Elvio Nasser, disse que não a possibilidade de que essa lei de autoria dos 

vereadores seja sancionada pelo prefeito. A pedido da prefeitura, o Ministério Público autorizou o 

parcelamento da dívida. Funcionários públicos que recebem salário de até R$ 1,5 mil podem pagar a 

dívida em até 60 vezes. Aqueles que tem vencimentos superiores a este valor vão poder parcelar em 36 

vezes. 

G1 - Sarney e outros senadores também têm supersalários  

 

Comissão sobre agentes de saúde faz seminários no Maranhão e na Paraíba 

Câmara Federal - A comissão foi criada para avaliar o Projeto de Lei 7495/06, do Senado, que 

regulamenta as atividades dos agentes e cria cargos na Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Diversas 

outras propostas serão analisadas em conjunto, como o PL 6111/09, que define o piso nacional da 

categoria em R$ 930 mensais para profissionais com formação em nível médio. 

 

Aparecida realiza a Oitava Conferência Municipal de Assistência Social 

Aparecida.com - Para minimizar os problemas sociais dos aparecidenses, a secretaria de assistência social 

busca recursos em Brasília pretende aumentar até 2012, o número de famílias atendidas pelo Bolsa 

Família. A conferência que acontece de dois em dois anos, tem como objetivo levantar as principais 

questões sociais do município e levá-las para a conferência Nacional que será realizada em novembro em 

Brasília. O tema principal do evento é o de consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 

valorizar os trabalhadores. 

 

Proposta orçamentária para precatórios e RPVs na Justiça Federal é de R$ 18,5 bi  

JF - O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Ari Pargendler, encaminhou nesta 

segunda-feira (22) ao Ministério do Planejamento os valores referentes aos precatórios e às requisições de 

pequeno valor (RPVs), para inclusão na proposta orçamentária da União de 2012. Esses valores deverão 

ser pagos em decorrência de sentenças judiciais transitadas em julgado proferidas pela Justiça Federal e 

totalizam o montante, em valores originais, de R$ 18,5 bilhões (R$ 18.522.330.684,79). Desse total, R$ 

12,2 bilhões referem-se a precatórios e R$ 5,9 bilhões a RPVs, incluída nesses valores a projeção para o 

atendimento a despesas com a contribuição patronal da União ao Plano de Seguridade Social (PSS). 

 

Servidores do Senado ganham 'supersalários' de até R$ 55 mil 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/08/mais-de-80-servidores-de-paraguacu-vao-ter-que-devolver-beneficio-ilegal.html
http://noticias.uol.com.br/politica/2011/08/24/sarney-e-outros-senadores-tambem-tem-supersalarios.jhtm
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/201761-COMISSAO-SOBRE-AGENTES-DE-SAUDE-FAZ-SEMINARIOS-NO-MARANHAO-E-NA-PARAIBA.html
http://www.aparecidanet.com.br/?pg=noticia&id=12961
http://www.jf.jus.br/cjf/noticias-do-cjf/proposta-orcamentaria-para-precatorios-e-rpvs-na-justica-federal-e-de-r-18-5-bi
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/servidores+do+senado+ganham+supersalarios+de+ate+r+55+mil/n1597177679942.html
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Prepare uma carreira longeva no serviço público. Adicione gratificações e aposentadorias generosas, que 

se acumulam ao longo dos anos. Cubra tudo com um plano de carreira que beneficia até funcionários 

comissionados (ou seja, sem concurso). Para servidores do Senado, o resultado dessa receita são 

―supersalários‖ que, em alguns casos, chegam a R$ 55 mil por mês – mais do que o dobro do teto previsto 

na Constituição, hoje em R$ 26,7 mil mensais, que é quanto ganham os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

 

Salário de trabalhador sem carteira sobe 5 vezes mais; entenda os motivos 

Dados do IBGE mostram que, em média, os trabalhadores sem carteira assinada tiveram em julho um 

aumento de renda até cinco vezes maior do que quem trabalha com carteira assinada. Os empregados com 

carteira, no setor privado, receberam, em média, R$ 1.480,30 em julho, um aumento de 1,3% na 

comparação com junho, e de 2,5% ante o mesmo mês do ano passado.' Já aqueles que não têm carteira 

assinada receberam, em média, R$ 1.272,30 em julho, e viram seus rendimentos crescer, 6,9% em relação 

ao mês anterior, e 12,2% em relação a julho de 2010 

Agência Brasil - Desemprego fecha julho em 6%, a menor taxa para o mês desde 2002 

 

Repasses financeiros em julho e agosto representam 44% de todo o ano 

O governo abriu a torneira das liberações dos convênios da União com ONGs, estados e municípios nos 

meses de julho e agosto, período marcado pela crise política que resultou na queda de quatro ministros da 

presidente Dilma Rousseff. Nos dois últimos meses, o total repassado chegou a R$ 1,3 bilhão, o 

equivalente a 44% de todo o ano, até agora: R$ 2,9 bilhões. 

Correio Braziliense - ONG privilegiada por secretário e petista recebe recursos milionários 

 

Gastos com área social representam 10% das despesas orçamentárias, mostra Ipea 

Agência Brasil - Brasília – Pesquisa divulgada hoje (25) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) aponta que 83% dos gastos sociais nos órgãos federais são de despesas correntes. Gastos com 

pessoal correspondem a 10,5% e 3,2% são relacionados a investimentos, isto é, à ―ampliação dos 

equipamentos sociais de escolas, universidades, hospitais, saneamento, creches, asilos etc.‖, diz o 

documento. 

 

Ministro das Cidades rebate denúncias sobre oferecimento de propina e diz que age dentro da legalidade  

Agência Brasil - Em seu discurso durante o seminário, o ministro fez menção a esse fato. ―Aqui e acolá, a 

gente tropeça em uma palavra e em uma frase, mas jamais irei tropeçar na ética de fazer política, na 

seriedade da transparência e na honestidade.‖ 

O Globo - PP: 18 deputados respondem por irregularidades 

Estadão - Presidente da Câmara usou avião de plano de saúde para ir a reunião do PT 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/08/25/salarios-de-trabalhador-sem-registro-cresceu-mais-entenda-os-motivos.jhtm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/desemprego-fecha-julho-em-6-menor-taxa-para-mes-desde-2002
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/26/interna_politica,267148/repasses-financeiros-em-julho-e-agosto-representam-44-de-todo-o-ano.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2011/08/10/interna_politica,264852/ong-privilegiada-por-secretario-e-petista-recebe-recursos-milionarios.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/gastos-com-area-social-representam-10-das-despesas-orcamentarias-mostra-ipea
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/ministro-das-cidades-rebate-denuncias-sobre-oferecimento-de-propina-e-diz-que-age-dentro-da-legalidad
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/08/25/pp-18-deputados-respondem-por-irregularidades-925222680.asp
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,presidente-da-camara-usou-aviao-de-plano-de-saude-para-ir-a-reuniao-do-pt,763774,0.htm
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Agência Brasil - Justiça anula afastamento do prefeito de Campinas 

Agência Brasil - Gurgel diz que denúncias de corrupção terão prioridade no Ministério Público 

 

 Instituições não bancárias poderão vender e comprar títulos federais no mesmo dia sem custo financeiro 

Agência Brasil Brasília – Corretoras, financeiras, cooperativas de crédito e distribuidoras poderão vender 

e recomprar títulos públicos federais no mesmo dia para cumprir as necessidades de liquidez 

(disponibilidade de dinheiro no curto prazo). O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou essas 

instituições a fazer este tipo de operação, antes exclusiva dos bancos. 

Agência Brasil - Banco Central registra lucro de R$ 12,2 bilhões no primeiro semestre 

 

Bancos internacionais preveem crescimento menor no Brasil e emergentes 

Valor Online - GENEBRA - Bancos internacionais continuam reduzindo as projeções de crescimento 

econômico do Brasil e de outros emergentes para 2011 e 2012, em meio à deterioração da atividade nos 

países mais avançados. Menores perspectivas de crescimento nos Estados Unidos e na zona do euro, 

redução nos preços de commodities e condições mais difíceis nos mercados financeiros levaram o Royal 

Bank of Canadá (RBC) a rebaixar as projeções de crescimento de quase todos os emergentes. 

 

Oposição pede inconstitucionalidade de contratações diferenciadas para a Copa do Mundo e Olimpíadas 

Agência Brasil Brasília - Os partidos de oposição (PSDB, PPS e DEM) pediram hoje ao Supremo Tribunal 

Federal (STF) que declare inconstitucional o dispositivo aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para obras da Copa do 

Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. 

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

2014 

 

Lei do sigilo vai para a geladeira após senadores demonstrarem receio 

Correio Braziliense - Disposto a amenizar o clima no Congresso, o governo reduziu a marcha de 

apreciação da nova lei de acesso à informação, também chamada de lei do sigilo, e voltou atrás no apoio 

ao texto aprovado pela Câmara — que permitia maior divulgação dos arquivos oficiais do que o projeto 

original do Executivo. Ontem, depois que o senador Fernando Collor (PTB-AL) apresentou na Comissão 

de Relações Exteriores (CRE) um relatório com mudanças estruturais no projeto que saiu da Câmara, o 

líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), foi incisivo: ―Vamos deixar debater. Não são 

duas ou três semanas que vão representar um atraso. A ordem do governo é deixar debater na comissão. 

Isso também ajuda a melhorar um pouco o clima‖, comentou. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/justica-anula-afastamento-do-prefeito-de-campinas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-15/gurgel-diz-que-denuncias-de-corrupcao-terao-prioridade-no-ministerio-publico
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/instituicoes-nao-bancarias-poderao-vender-e-comprar-titulos-federais-no-mesmo-dia-sem-custo-financeir
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/banco-central-registra-lucro-de-r-122-bilhoes-no-primeiro-semestre
http://www.valor.com.br/brasil/989072/bancos-internacionais-preveem-crescimento-menor-no-brasil-e-emergentes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/oposicao-pede-inconstitucionalidade-de-contratacoes-diferenciadas-para-copa-do-mundo-e-olimpiadas
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://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/26/interna_politica,267157/lei-do-sigilo-vai-para-a-geladeira-apos-senadores-demonstrarem-receio.shtml
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Collor apresenta parecer sobre projeto que regula acesso a informações oficiais 

Líder do governo diz que base não terá orientação sobre como votar projeto de 
sigilo de documentos 

O Globo - Lei da Mordaça é aprovada em comissão da Câmara 

Valor Online - Planalto pretende incorporar redes sociais 

Estadão - Profissionais exigem combate contra censura à imprensa 

Brasil Atual - Idec lança campanha contra "AI-5 digital" 

 

Organismo internacional diz que Brasil deve revogar Lei da Anistia  

Correio Braziliense - O grupo, com sede em Londres, pediu à presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que 

retirasse a lei de 1979, que protege suspeitos de "tortura, execuções, sequestros e estupros". "Essa lei é 

escandalosa e não fazer nada em relação a isso impede que a justiça seja feita", disse Susan Lee, diretora 

da Anistia Internacional para as Américas. "Isso tem que ser evitado e aqueles responsáveis por abusos 

não podem ficar impunes por mais tempo" disse. 

 

Lula articula com Chalita aliança para eleições 2012 

Estadão - Cada vez mais empenhado nas articulações políticas em torno da disputa ao comando da capital 

paulista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 25, com o 

deputado federal Gabriel Chalita, pré-candidato do PMDB à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (sem 

partido). No encontro, promovido no Instituto Lula, na capital paulista, o ex-presidente deixou claro ao 

deputado federal que o PT terá candidatura própria em São Paulo, citou o nome do ministro da Educação, 

Fernando Haddad, e defendeu o apoio mútuo entre ambos, caso algum deles dispute um eventual segundo 

turno em 2012. 

 

Agentes penitenciários farão protesto na sexta 

Bahia Notícias -Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia (Sinspeb) confirmou que irá fazer uma 

manifestação em frente ao Complexo Penitenciário de Salvador, na Mata Escura, às 7h desta sexta-feira 

(26). A categoria denuncia o estado de abandono na estrutura de todas as cadeias do estado, em especial 

da Penitenciária Lemos de Brito. 

 

Servidores mantêm greve, mas UFPR vai retomar atividades 

O Estado do Paraná - A greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) ainda não tem previsão para acabar. Durante a manhã desta quinta-feira (25), cerca de 300 

trabalhadores da categoria estiveram reunidos em assembleia para votar a respeito da continuidade da 

paralisação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau Público de 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/collor-apresenta-parecer-sobre-projeto-que-regula-acesso-informacoes-oficiais
http://noticias.uol.com.br/politica/2011/08/25/lider-do-governo-diz-que-base-nao-tera-orientacao-sobre-como-votar-projeto-de-sigilo-de-documentos.jhtm
http://noticias.uol.com.br/politica/2011/08/25/lider-do-governo-diz-que-base-nao-tera-orientacao-sobre-como-votar-projeto-de-sigilo-de-documentos.jhtm
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/05/31/lei-da-mordaca-aprovada-em-comissao-da-camara-924582448.asp
http://www.valor.com.br/impresso/politica/planalto-pretende-incorporar-redes-sociais
http://www.parana-online.com.br/editoria/politica/news/553651/?noticia=PROFISSIONAIS+EXIGEM+COMBATE+CONTRA+CENSURA+A+IMPRENSA
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/tecnologia/2011/07/idec-promove-campanha-contra-ai-5-digital
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/25/interna_politica,267135/organismo-internacional-diz-que-brasil-deve-revogar-lei-da-anistia.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-articula-com-chalita-alianca-para-eleicoes-2012,763742,0.htm
http://www.bahianoticias.com.br/noticias/noticia/2011/08/26/101106,agentes-penitenciarios-farao-protesto-na-sexta.html
http://oestadodoparana.pron.com.br/cidades/noticias/43405/
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Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná (Sinditest), a decisão pela manutenção da greve foi 

unanimidade entre os presentes. 

O Estado do Paraná - Ministro da Educação quer se reunir com reitor e grevistas da UFPR  

 

Servidores fecham entrada da Ufpi reivindicando melhorias no trabalho 

Veja o vídeo no site do Cidade Verde 

 

Cientistas da UFRJ desenvolvem ferramenta de diagnóstico da leucemia 

Terra - Cientistas do Consórcio Euroflow, que engloba 12 universidades europeias e a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na busca de aperfeiçoar o diagnóstico da leucemia, reúnem-se pela 

primeira vez no Brasil para avaliar os avanços na área. Eles participam do 1º Workshop de Citometria de 

Fluxo Euroflow, na Cidade Universitária da UFRJ. No evento, cientistas brasileiros apresentam uma 

ferramenta que tornou mais preciso o diagnóstico da leucemia. 

 

Pastoral da Terra denuncia assassinato de mais um trabalhador rural no Pará 

Agência Brasil - A Comissão Pastoral da Terra (CPT) denunciou hoje (25) o assassinato de mais um líder 

comunitário no Pará. O crime ocorreu em Marabá, no sudeste do estado. A vítima, segundo a CPT, é o 

agricultor Valdemar Oliveira Barbosa, conhecido como Piauí. Ele foi morto a tiros na manhã de hoje 

quando andava de bicicleta. 

 

Derretimento de gelo do Ártico abre novas rotas para navios 

Terra - A cobertura de gelo marinho do oceano Ártico registrou níveis mínimos, segundo os dados 

divulgados nesta sexta-feira pela Agência Espacial Europeia (ESA), que revelam que pela segunda vez na 

história se abriu para navegação a Passagem do Noroeste, que se soma à Rota do Mar do Norte. A abertura 

dessa passagem "pode ser um atalho para a navegação entre a Europa e a Ásia", embora "possam surgir 

reivindicações de soberania e a possibilidade de que espécies marinhas migrem através do Oceano", de 

acordo com os cientistas da ESA. 

 

Chile tem segundo dia de greve geral por mudanças na economia 

EBC na Argentina Buenos Aires - Milhares de chilenos amanheceram hoje (25) nas ruas de Santiago, 

capital do Chile, e de várias cidades do país exigindo mudanças profundas em uma economia neoliberal, 

considerada um modelo de estabilidade e crescimento na região. De acordo com as autoridades chilenas, 

não houve registros de embates entre manifestantes e policiais, nem de violência. 

Valor - Protestos no Chile expõem transição incompleta no país 

Adital - Manifestações reúnem cerca de 250 mil pessoas nas ruas da capital chilena  

http://www.cidadeverde.com/servidores-fecham-entrada-da-ufpi-reivindicando-melhorias-no-trabalho-83042
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5313300-EI8147,00-Cientistas+da+UFRJ+desenvolvem+ferramenta+de+diagnostico+da+leucemia.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,12/2011/08/25/interna_brasil,267113/pastoral-da-terra-denuncia-assassinato-de-mais-um-trabalhador-rural-no-para.shtml
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5313997-EI238,00-Derretimento+de+gelo+do+Artico+abre+novas+rotas+para+navios.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-08-25/chile-tem-segundo-dia-de-greve-geral-por-mudancas-na-economia
http://www.valor.com.br/internacional/988820/protestos-no-chile-expoem-transicao-incompleta-no-pais
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cat=7&cod=59644
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Rússia e Venezuela estudam criar nova instituição financeira internacional 

Correio Braziliense - Moscou - Rússia e Venezuela estudam a possibilidade de criar uma nova 

instituição financeira internacional, que seria o equivalente do Banco Mundial em versão mais modesta, 

informa o jornal russo Kommersant. Os dois países assinaram em 2010 um acordo sobre a criação de um 

banco com um capital de quatro bilhões de dólares e destinado a financiar projetos comuns, lembra a 

publicação. 

 

Câmara Federal 

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

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

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

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

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2986/2011, pelo 

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

Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 555, de 2006, que revoga 

o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003". 

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

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

de governo. Altera a Constituição Federal de 1988.  

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2996/2011, pelo 

Deputado Onofre Santo Agostini (DEM-SC), que: "Requer a inclusão de 

proposição na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados". 

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

de Enfermagem. - Explicação da Ementa Altera a Lei nº 7.498, de 1986, fixa a jornada de 

trabalho em seis horas diárias e trinta horas semanais.  

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2995/2011, pelo 

Deputado Giroto (PR-MS), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto 

de Lei 2295/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem". 

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.  

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2985/2011, pelo 

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

Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n. 270, de 2008, que 

acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988". 

 

o PEC-00327/2009 - Modifica o inciso IX e acrescenta os incisos X a XIII ao art. 114, e revoga 

parcialmente o inciso VI do art. 109 da Constituição da República, para conferir a 

competência penal à Justiça do Trabalho, especialmente em relação aos crimes contra a 

organização do Trabalho, os decorrentes das relações de trabalho, sindicais ou do exercício 

do direito de greve, a redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, aos crimes 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/26/internas_economia,267171/russia-e-venezuela-estudam-criar-nova-instituicao-financeira-internacional.shtml
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=328385
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=355205
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=17915
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=401376
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=423901
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praticados contra a administração da Justiça do Trabalho e a outros delitos que envolvam o 

trabalho humano. 

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 35/2011, pelo Deputado Valtenir Pereira (PSB-

MT), que: "Requer seja convidado para Audiência Pública o Dr. Carlos Eduardo 

Oliveira Dias, Presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da 

Magistratura e do Ministério Público do Trabalho - IPEATRA". 

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. - Ementa: 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 Apresentação do Projeto de Lei de Conversão n. 22/2011, pelo Deputado Ângelo 

Agnolin (PDT-TO), que: "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". 

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.  

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2984/2011, pelo 

Deputado Nelson Padovani (PSC-PR), que: "Requeiro, nos termos regimentais, a 

inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados a PEC nº. 190 

de 2007, que faz a inclusão de artigo na Constituição Federal, o qual prevê a 

existência de um Estatuto dos Servidores do Judiciário". 

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento n. 2993/2011, pelo Deputado Mandetta (DEM-

MS), que: ""Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC 190/2007, que 

acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal de 1988"". 

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2994/2011, pelo 

Deputado Giroto (PR-MS), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta 

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

Federal de 1988". 

 - 25/08/2011 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2997/2011, pela 

Deputada Eliane Rolim (PT-RJ), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia da 

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

sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário". 

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

empresas prestadoras de serviços terceirizados, reguladas por Enunciado do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 - 25/08/2011 Apresentação do Voto em Separado n. 1 CTASP, pelo Deputado Walney Rocha 

(PTB-RJ). 

 

  

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=501560
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=377011
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=464139
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Senado 

SF PEC 0077A 2003 - Ementa: Altera os artigos 28, 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para 

dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. 

Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 77-A, de 2003, (originalmente, PEC nº 77, de 

2003, no Senado Federal, e nº 227, de 2004, na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 28, 37, 40, 

195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências , a 

chamada “PEC Paralela da Reforma da Previdência” 

25/08/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO - Juntei, às folhas 

18709 a 18715, o volume LXXXI. - Original do Ofício nº 4747/R e anexos, em mídia CD, solicitando 

informações no Mandado de Injunção MI 3968; - Original do Ofício nº 4766/R e anexos, em mídia CD, 

solicitando informações no Mandado de Injunção MI 4008; - Original do Ofício nº 4797/R e anexos, em 

mídia CD, solicitando informações no Mandado de Injunção MI 3964; - Original do Ofício nº 4804/R e 

anexos, em mídia CD, solicitando informações no Mandado de Injunção MI 4025; - Origi... 

 

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

de renda da pessoa física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças 

graves.  

23/08/2011 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos - Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA 

COMISSÃO - Devolvido pelo relator, Senador Humberto Costa, com relatório concluindo pela rejeição 

do PLS nº 325 de 2008 e do PLS nº 356 de 2008. Cópia anexada ao processado às fls. 21-23. (Tramitam 

em conjunto os PLS nºs 325 de 2008 e 356 de 2008) 

 

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

de renda da pessoa física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças 

graves. 

23/08/2011 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos - Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA 

COMISSÃO -Devolvido pelo relator, Senador Humberto Costa, com relatório concluindo pela rejeição do 

PLS nº 325 de 2008 e do PLS nº 356 de 2008. Cópia anexada ao processado às fls. 19-21. (Tramitam em 

conjunto os PLS nºs 325 de 2008 e 356 de 2008) 

 

 

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

 

FENASPS 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=72846
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87190
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87521

