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Brasília-DF, 16 de agosto de 2011 

 

Ministro da Previdência diz que concurso do INSS sai até setembro 
Serão 2 mil vagas para técnico, 500 para perito e 200 para assistente social. Garibaldi disse, via Twitter, 

que detalhes foram definidos com Planejamento 

 

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Filho, anunciou no sábado (13), via Twitter, que já foram 

definidos os detalhes do novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o Ministério 

do Planejamento e que o edital deverá sair até o fim de setembro. 

 

Serão 2,7 mil vagas: 2 mil para técnico previdenciário, 500 para perito previdenciário e 200 para assistente 

social – nesse caso, deverão ser reaproveitados aprovados do último concurso, cuja prova foi realizada em 

janeiro de 2009. Foram oferecidas 900 vagas. Se inscreveram no concurso 43.354 pessoas. De acordo com 

o ministro, durante a semana serão informados mais detalhes. ―Acredito que o importante é que será feito, 

conforme anunciado‖, afirmou no Twitter. 

 

No dia 20 de julho, o Ministério da Previdência Social divulgou que a presidente Dilma Rousseff havia 

autorizado, em caráter excepcional, a realização do novo concurso público. 

 

Todas as vagas serão abertas em novas agências do plano de expansão da rede de atendimento, que prevê 

a implantação de 720 novos postos da Previdência em cidades com mais de 20 mil habitantes que não 

possuem unidades fixas prestando todos os serviços previdenciários. Desse total, 71 já foram inauguradas. 

Até o final de 2014, as 649 unidades restantes deverão ser abertas, diz o ministério.  

 

*Fonte: G1/GLOBO.COM  

  

Dilma veta ganho real a aposentados no próximo ano 
Dilma sanciona LDO de 2012 com veto a ganho real a aposentados 

 

A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira (15) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 

de 2012, publicada no "Diário Oficial" da União. Como a Folha antecipou na semana passada, a pedido da 

equipe econômica, a presidente vetou pontos do texto aprovado pelo Congresso Nacional, entre eles a 

meta para o deficit nominal de 0,87%.  

 

"O estabelecimento de um teto para o resultado nominal, num contexto em que já se dispõe de meta para 

superavit primário para o setor público, limita o campo de atuação da política monetária para fins de 

cumprimento da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional", explica o despacho 

publicado hoje no "Diário Oficial".  

 

A presidente também vetou o artigo da LDO que previa a reserva de verba do orçamento do ano que vem 

para reajustes acima da inflação para os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O 

artigo previa que tais reajustes seriam definidos com as centrais sindicais e os representantes da iniciativa 

privada.  

 



 2 

"Não há como dimensionar previamente o montante de recursos a serem incluídos no PLOA - 2012 

(projeto do orçamento) uma vez que, até o seu envio, a política em questão poderá ainda não ter sido 

definida", explica o despacho publicado hoje no Diário Oficial, junto com a sanção da LDO.  

 

O reajuste real beneficiaria os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, já que, para o piso 

salarial, já existe a regra de somar o PIB de dois anos antes, mais a inflação do ano anterior.  

 

Custeio  

Outro parágrafo vetado foi o que estabelecia que o crescimento das despesas com custeio não poderiam 

crescer acima das com investimentos. Dilma vetou também o artigo que dava prioridade aos gastos com 

emendas parlamentares.  

 

A justificativa era que a prioridade fere o princípio da impessoalidade e que teria de ser criado um sistema 

específico de controle desses gastos, o que elevaria os custos para o governo.  

 

Foi vetada ainda a previsão de que toda emissão de títulos da dívida pública feita pelo Tesouro Nacional 

teria que ser autorizada pelo Tesouro Nacional e de criação de um banco informatizado de projetos de 

investimentos, entre outros pontos.  

*Fonte:LORENNA RODRIGUES – FOLHA.COM 

  

Inversão de valor 

 

A presidente Dilma Rousseff ficou "irritada" com a ação da Polícia Federal no Ministério do Turismo. 

"Furiosa", chamou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, aos costumes e ele, por sua vez, 

"enquadrou" os subordinados da PF pela ocorrência de "exageros" na prisão de 36 suspeitos de corrupção 

na pasta. 

 

A presidente teria ficado inconformada por não ter sido informada da operação e, desse modo, 

impossibilitada de evitar uma crise política na base aliada. Mais especificamente no PT e no PMDB, 

partidos aos quais era filiada parte dos envolvidos. Tipo da história mal contada para apaziguar 

insatisfeitos. 

 

Se avisada com antecedência, a presidente faria o quê? Cancelaria a operação? Dentro da legalidade, 

impossível, uma vez que as prisões são e foram feitas por determinação da Justiça. 

 

Daria um alerta geral? Seria cúmplice na eventual fuga de um ou outro suspeito, acusada de obstrução da 

Justiça. Conversaria com os padrinhos de cada um, para tranquilizá-los? De nada adiantaria, pois as 

prisões seriam feitas do mesmo jeito. Note-se: por determinação da Justiça, não por capricho da Polícia 

Federal. Ah, há o modo deselegante, o uso de algemas, a exposição das fotos dos suspeitos, a truculência, 

a agressão aos direitos individuais. 

 

Há tudo isso, mas nada disso no momento, nem o modus operandi da Polícia Federal, é mais grave que as 

descobertas que têm sido feitas sobre o atrevido modus vivendi dos aproveitadores das funções públicas. 

Ou, para dizer de forma menos polida mesmo correndo o risco de agredir a sensibilidades repentinamente 

à flor da pele, dos corruptos. 

 

Numa absoluta (e absurda) inversão de valores, as reações à ação da PF em cumprimento a decisão 

judicial ganharam mais destaque nos últimos dias que os atos cometidos em altos gabinetes dos 

Ministérios dos Transportes, da Agricultura e do Turismo. 

 

Ficaram em segundo plano o superfaturamento, o pagamento de propinas, o tráfico de influência, o 

empreguismo, o nepotismo, o acobertamento, o favorecimento e malversações do gênero que grassam em 

repartições públicas federais como parte da rotina. 
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O lobista que transitava à vontade nas dependências do Ministério da Agricultura sob os auspícios de 

ninguém menos que o braço direito do ministro não é muito diferente do funcionário sem cargo formal e 

com acesso franqueado ao Ministério dos Transportes, que atuava sob o patrocínio do diretor do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 

 

No Turismo, era o vice-ministro em pessoa quem orientava a montagem de empresas de fachada para 

receber verbas públicas. Há uma sistemática e há uma rede de ligações pessoais, partidárias e profissionais 

que precisa com urgência começar a ser desmontada. Esse é o ponto, é o foco do qual se pretende desviar 

a atenção geral sob a chancela da defesa do Estado de Direito. 

 

Foi o tema de manifestação da presidente Dilma ontem, quando o primordial seria que comentasse as 

acusações de que o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, permitiu o uso eleitoral dos estoques da 

Conab, quando presidente da estatal, acobertou fraude em licitação na Agricultura e patrocinou pagamento 

irregular de dívida na presidência da Companhia Docas de São Paulo. 

 

Todos os cargos ocupados por indicação do vice-presidente Michel Temer, seu amigo há 50 anos e 

recentemente locutor oficial de ato de desagravo a Rossi. Tempo ao tempo. Em princípio, José Serra não 

será candidato à Prefeitura de São Paulo, preferindo se preservar para tentar a Presidência da República 

outra vez em 2014. 

 

Até porque pesquisas de opinião mostram que o eleitor paulistano não receberia bem uma candidatura a 

prefeito já previamente marcada pela possibilidade de renúncia (mais uma vez) no segundo ano de 

mandato. 

 

Serra sabe que se fosse eleito prefeito estaria irremediavelmente preso ao cargo até o fim. Entre os que 

têm mais chance de obter a legenda do PSDB, o candidato preferido por ele é o senador Aloysio Nunes 

Ferreira.  

*Fonte: DORA KRAMER - O ESTADO DE S.PAULO 

 

Agricultura teve licitações "corrompidas", diz servidor 

 

Israel Leonardo Batista, ex-chefe da comissão de licitação da Agricultura, afirmou ontem (15) que o 

Ministério da Agricultura foi "corrompido" após a chegada de Wagner Rossi à pasta. Segundo Batista, o 

ministro colocou pessoas no ministério que "vão assinar o que não devem".  

 

Em entrevista à José Ernesto Credendio e Andreza Matais, publicada nesta terça-feira na Folha, Batista 

afirmou que o lobista Júlio Fróes lhe entregou um envelope com dinheiro dentro do ministério depois da 

assinatura de um contrato milionário da pasta com uma empresa que o lobista representava.  

Israel disse ainda que as fitas do circuito interno da pasta podem comprovar se Rossi conhece ou não o 

lobista. Segundo ele, o ministro irá atrapalhar as investigações se permanecer no cargo.  

 

Outro lado  

O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, não comentou as suspeitas de irregularidades na pasta 

levantadas pelo servidor Israel Leonardo Batista em entrevista à Folha. Disse, no entanto, que ele deve 

apresentar mais nomes e provas sobre pessoas envolvidas no esquema. 

 

Suspeitas  

O Ministério da Agricultura é alvo de suspeitas de irregularidades desde que ex-presidente da Conab 

(Companhia Nacional de Abastecimento), Oscar Jucá Neto, irmão do líder no governo no Senado, Romero 

Jucá (PMDB), afirmar em entrevista à revista "Veja" que "há bandidos" no órgão e sugerir que o ministro 

Wagner Rossi participava de esquemas de corrupção.  
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Em entrevista, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, disse que as denúncias contra sua pasta podem 

ser fruto de disputas entre grupos rivais dentro do ministério e da Conab.   

*Fonte: FOLHA.COM 

  

Governo teme projetos no Congresso que elevam gastos 

 

O tom parece apocalíptico, mas é usado por técnicos do governo para definir o risco de o Congresso 

Nacional aprovar uma leva de propostas com grande impacto fiscal. Nas palavras de integrantes da equipe 

econômica, um aumento brusco dos gastos públicos faria o Brasil "se transformar em uma Grécia" em 

pouquíssimo tempo.  

 

Ao menos cinco projetos são apontados como espécie de bomba-relógio para o Orçamento da União do 

ano que vem. Além do choque nas contas, teme-se o efeito cascata de reajustes salariais aos servidores 

federais.  

 

Duas crises distintas motivam essa preocupação: lá fora, a alta dívida no mundo desenvolvido e seu 

impacto no Brasil. Aqui, o desejo de setores de uma base parlamentar insatisfeita em dar "o troco" no 

governo.  

 

A combinação desses dois fatores fez com que a presidente Dilma Rousseff pedisse, na semana passada, 

apoio do Legislativo para enfrentar os efeitos de uma desaceleração mundial.  

 

Metas  

A frase não se referia somente à necessidade de voto favorável a eventuais medidas de combate à crise. 

Implícito estava um apelo para que as bancadas aliadas não impusessem ao Executivo elevações críticas 

de despesas públicas.  

 

A comparação com a Grécia, embora metafórica, já é usada em gabinetes do Palácio do Planalto como 

sinal de alerta. O país europeu está no topo de uma das mais sensíveis situações fiscais do Primeiro 

Mundo. Suas dívidas estão em patamares considerados proibitivos.  

 

A dívida do Brasil não chega hoje a ser elevada pelos padrões globais, mas é cara: os títulos brasileiros 

têm prazos curtos e juros altos em razão do elevado gasto público e histórico de moratória, confisco e 

renegociações em décadas passadas.  

 

Depois de dois anos de descumprimento das metas fiscais, o governo quer evitar novo descontrole. 

Planeja, se necessário, vetar textos aprovados no Congresso ou brigar no STF (Supremo Tribunal Federal) 

para revertê-los.  

 

O reajuste dos servidores do Judiciário e do Ministério Público da União lidera o ranking das 

preocupações de Dilma. O aumento representaria impacto de quase R$ 8 bilhões em 2012.  

Nesse caso, preocupa não só a conta salgada, mas a corrida salarial que seria desencadeada no 

funcionalismo, ainda mais com a proximidade do calendário eleitoral.  

 

Piso  

Na lista de propostas indigestas está a que fixa piso salarial para policiais, a chamada PEC 300. A 

regulamentação do texto pode acabar obrigando a União a pagar parte da conta dos Estados. Apesar do 

clima de rebelião na base, o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), 

descartou a possibilidade de qualquer uma dessas propostas que criam gastos entrar na pauta de votações 

ainda neste semestre.  

 

Para evitar qualquer chance de susto, adotou a tática de só votar medidas provisórias. Ele cita ainda a 

regulamentação da emenda 29, que amplia o montante de dinheiro investido na saúde.  
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Atualmente, 7% da arrecadação total da União deve ser destinada a investimentos na saúde. Alguns 

congressistas querem elevar esse percentual para 10%.  

*Fonte: NATUZA NERY, GUSTAVO PATU, MARIA CLARA CABRAL – FOLHA.COM 

  

Professores de escolas públicas fazem paralisação nacional para cobrar cumprimento da Lei do Piso 

 

Professores de escolas públicas de todo o país param as atividades hoje (16) para pedir o cumprimento da 

lei que estabelece um piso salarial para a categoria. A paralisação foi convocada pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e pelo menos em 11 estados os sindicatos locais 

prepararam assembleias e outras atividades de mobilização. 

 

A Lei do Piso foi sancionada em 2008 e determinou que nenhum professor da rede pública com formação 

de nível médio e carga horária de 40 horas semanais pode ganhar menos do que R$ 950. O valor do piso 

corrigido para 2011 é R$ 1.187. Naquele mesmo ano, cinco governadores entraram com ação no Supremo 

Tribunal Federal (STF) questionando a constitucionalidade da legislação e só este ano a Corte decidiu pela 

legalidade do dispositivo. Desde então, professores de pelo menos oito estados entraram em greve no 

primeiro semestre de 2011 reivindicando a aplicação da lei. 

 

―É uma teimosia e um descaso dos gestores em cumprir essa lei, o que caracteriza falta de respeito com o 

educador. Prefeitos e governadores estão ensinando a população a desrespeitar a lei quando não cumprem 

ou buscam subterfúgios para não cumprir‖, defende o presidente da CNTE, Roberto Leão. 

 

Um dos pontos da lei que foi questionado pelos gestores é o entendimento de piso como remuneração 

inicial. O STF confirmou, durante o julgamento, que o piso deve ser interpretado como vencimento 

básico: as gratificações e outros extras não poderiam ser incorporados à conta como costumam fazer 

algumas secretarias de Educação. ―Isso [incorporação de gratificações] descaracteriza o piso e a carreira. 

 

Como a lei determina um piso para professores de nível médio, em alguns estados a diferença do piso do 

profissional de nível médio para o de nível superior é apenas R$ 30. Desse jeito, a carreira não atrai mais 

os jovens para o magistério porque ele não tem perspectiva‖, diz Leão. 

 

As prefeituras alegam que faltam recursos para pagar o que determina a lei. Levantamento feito pela 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com 1.641 prefeituras mostra que, considerando o piso 

como vencimento inicial, a média salarial paga a professores de nível médio variou, em 2010, entre R$ 

587 e R$ 1.011,39. No caso dos docentes com formação superior, os valores variaram entre R$ 731,84 e 

R$ 1.299,59. ―Eu nunca vi município ir à falência porque construiu biblioteca ou pagou bem a seus 

professores‖, reclama o presidente da CNTE.  

*Fonte: AMANDA CIEGLINSKI - AGÊNCIA BRASIL 

 

 
 

Governo quer prazo maior de contribuição antes da aposentadoria 

Folha - Com o fim do fator previdenciário, a Previdência Social e o Ministério da Fazenda estudam 

mudanças na aposentadoria do setor privado (INSS) e chegaram à fórmula que consideram ideal: o tempo 

mínimo de contribuição para requerer o benefício passaria de 35 anos para 42 anos, no caso dos homens, e 

de 30 para 37 anos, no caso das mulheres. Sem idade mínima. 

 

  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/959762-governo-quer-prazo-maior-de-contribuicao-antes-da-aposentadoria.shtml
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PL 1992 - Projeto vai para a pauta da CTASP nesta quarta-feira (17)  

O Sindilegis, em conjunto a dezenas de entidades representativas dos servidores públicos, tem 

acompanhado a tramitação do Projeto de Lei Nº 1992/2007, que cria o regime de previdência 

complementar dos servidores públicos. Nesta quarta-feira (17), de acordo com o relator da matéria, 

deputado Sílvio Costa, o PL estará na pauta de votações da Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público - CTASP. 

 

Comissão discutirá equilíbrio orçamentário da seguridade social 

Câmara Federal - O debate foi proposto pelos deputados Marcus Pestana (PSDB-MG), Arnaldo Faria de 

Sá (PTB-SP), Amauri Teixeira (PT-BA) e Darcísio Perondi (PMDB-RS). Eles querem discutir as receitas 

e despesas realizadas no exercício de 2010, o equilíbrio orçamentário e atuarial do sistema, a projeção 

estratégica do sistema a longo prazo e as medidas necessárias para assegurar um sistema previdenciário 

justo e sustentável. 

 

Comissão sobre piso dos agentes de saúde vota requerimentos 

Câmara Federal - A comissão especial 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 tramitam 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. 

 

Previdência: crescimento social e econômico explicam resultados positivos 

UOL - SÃO PAULO - O crescimento social e econômico, bem como a maior participação da classe C, 

explica os resultados positivos da previdência privada, segundo explica o diretor de planejamento e 

controle da Brasilprev, Alejandro Elizondo. ―Cada vez mais as pessoas querem chegar bem à 

aposentadoria (…) O mercado está crescendo e deve continuar assim, já que ainda temos muito espaço 

para crescer, representamos apenas de 14% a 15% do PIB‖, disse. 

 

Troca para plano de saúde melhor vai ter carência 

Agora - Ontem, a ANS (Agência Nacional de Saúde) publicou, no "Diário Oficial da União", regras que 

definem a cobertura de carência para clientes que optarem por um plano melhor dentro do mesmo 

convênio. A regra é válida apenas para planos de saúde contratados após 1999. 

 

 

 

http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=3979641027139653195076465
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/201080-COMISS%C3%83O-DISCUTIR%C3%81-EQUIL%C3%8DBRIO-OR%C3%87AMENT%C3%81RIO-DA-SEGURIDADE-SOCIAL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/201081-COMISS%C3%83O-SOBRE-PISO-DOS-AGENTES-DE-SA%C3%9ADE-VOTA-REQUERIMENTOS.html
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/08/16/previdencia-crescimento-social-e-economico-explicam-resultados-positivos.jhtm
http://www.agora.uol.com.br/grana/ult10105u960279.shtml
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Viúva terá indenização por falha do SUS em diagnóstico 

Estadão - A Prefeitura de Taubaté e o Estado de São Paulo terão de indenizar a viúva de um paciente que 

morreu de gripe suína após ter tido sua internação rejeitada em hospitais públicos da região. Em setembro 

de 2009, o paciente procurou o posto de saúde municipal queixando-se de dores de cabeça, no peito e nas 

articulações, dificuldades respiratórias e sangramento. Ele foi examinado e encaminhado de volta para 

casa, apenas com uma receita médica. Segundo a ação da defensoria, foi-lhe negada vaga em hospital 

junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Audiência discutirá tratamento e acolhimento de dependentes químicos 

Câmara Federal - A Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas promove nesta terça-

feira (16) audiência pública para discutir tratamento e acolhimento de dependentes químicos. A comissão 

vai ouvir representantes de entidades que atuam nessa área e colher sugestões para o relatório final do 

deputado Givaldo Carimbão (PSB-AL). 

 

Operação em SP apreende R$ 200 mil em remédios caros desviados 

Folha - A organização criminosa desviava medicamentos usados no tratamento de câncer e de pacientes 

transplantados, como Avastin, Mabthera e Terlipressina. Nos cerca de 30 dias de operação, foram 

apreendidas 61 caixas de remédios, avaliadas em mais de R$ 200 mil. 

 

Superior Tribunal de Justiça quer orçamento de R$ 1,25 bilhão para 2012 

Correio do Brasil - A proposta orçamentária inclui aumento de salário para os ministros e servidores da 

Corte. A previsão também considera outros gastos com pessoal, como encargos sociais e pagamento de 

benefícios a servidores e seus dependentes, manutenção da máquina administrativa e despesas com 

sentenças judicias. 

 

Mosap convida entidades para Encontro Nacional de Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas para 

falar sobre as PECs 555 e 270  

Sindilegis - O Instituto Mosap realizará, no dia 31 de agosto, o Encontro Nacional de Servidores Ativos, 

Aposentados e Pensionistas. O evento será no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. A iniciativa 

da entidade visa ampliar o debate e a mobilização em defesa da categoria, com enfoque nas Propostas de 

Emendas Constitucionais Nº 555/2006 e Nº 270/2008. 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,viuva-tera-indenizacao-por-falha-do-sus-em-diagnostico,758773,0.htm
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/201078-AUDI%C3%8ANCIA-DISCUTIR%C3%81-TRATAMENTO-E-ACOLHIMENTO-DE-DEPENDENTES-QU%C3%8DMICOS.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/959783-operacao-em-sp-apreende-r-200-mil-em-remedios-caros-desviados.shtml
http://correiodobrasil.com.br/superior-tribunal-de-justica-quer-orcamento-de-r-125-bilhao-para-2012/283022/
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=3979641025539653195076465
http://www.sindilegis.org.br/conteudo/texto.asp?tipo=NoticiaSind&id=3979641025539653195076465
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Comissão debaterá projeto que criminaliza atentado contra prédio público 

Câmara Federal - O autor diz que, frequentemente, delegacias e presídios são metralhados e sofrem 

atentados com explosivos, como forma de retaliação à ação da polícia ou para libertar presos. Segundo ele, 

a "escalada da violência" contra prédios e servidores da administração pública justifica o projeto. 

 

Ministro dos Transportes dará explicações na Câmara na quarta 

Câmara Federal - O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, virá à Câmara nesta quarta-feira (17) 

para prestar esclarecimentos sobre denúncias de propina e superfaturamento em obras sob 

responsabilidade da pasta. A audiência será realizada pelas comissões de Viação e Transportes; e de 

Fiscalização Financeira e Controle. 

 

Relator apresentará na quarta-feira parecer sobre a reforma política 

Câmara Federal - Henrique Fontana também vai propor o uso da internet para recolher assinaturas 

necessárias à apresentação de projetos de iniciativa popular. Para isso, o projeto precisaria ser protocolado 

na Câmara, que disponibilizaria um site para que a população pudesse conhecer a proposta e registrar seu 

apoio. 

 

Ministra terá que explicar gastos do Executivo com publicidade 

Câmara Federal - Os parlamentares também querem receber a relação das personalidades públicas 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário que tenham, de alguma forma, participação no 

capital de emissoras de radiodifusão, o nome dessas empresas e quanto recebem de publicidade oficial. 

 

Wagner Rossi fez viagens particulares em jatinho de US$ 7 milhões 

Correio Braziliense - Wagner Rossi, e um de seus cinco filhos, o deputado estadual Baleia Rossi (PMDB-

SP), utilizam um jatinho pertencente à Ourofino Agronegócios para viagens particulares. A empresa de 

Ribeirão Preto (SP) tem recebido autorizações do governo no ramo de patentes e registrou crescimento de 

81%. 

 

Dilma faz reunião com PT e PMDB para sanar insatisfação na base aliada 

Correio Braziliense - De acordo com a assessoria de imprensa do Planalto, a presidente pretende realizar 

esses encontros com os demais partidos aliados. A atitude da presidenta ocorre em meio a rumores de 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITO-E-JUSTI%C3%87A/201079-COMISS%C3%83O-DEBATER%C3%81-PROJETO-QUE-CRIMINALIZA-ATENTADO-CONTRA-PR%C3%89DIO-P%C3%9ABLICO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/201123-MINISTRO-DOS-TRANSPORTES-DAR%C3%81-EXPLICA%C3%87%C3%95ES-NA-C%C3%82MARA-NA-QUARTA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POL%C3%8DTICA/201092-RELATOR-APRESENTAR%C3%81-NA-QUARTA-FEIRA-PARECER-SOBRE-A-REFORMA-POL%C3%8DTICA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICA%C3%87%C3%83O/201065-MINISTRA-TER%C3%81-QUE-EXPLICAR-GASTOS-DO-EXECUTIVO-COM-PUBLICIDADE.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/16/interna_politica,265675/wagner-rossi-fez-viagens-particulares-em-jatinho-de-us-7-milhoes.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2011/08/15/interna_politica,265651/dilma-faz-reuniao-com-pt-e-pmdb-para-sanar-insatisfacao-na-base-aliada.shtml
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insatisfação na base e denúncias de corrupção em ministérios comandados pelos partidos aliados. Muitos 

aliados reclamam da demora na liberação de emendas parlamentares. 

 

Universidades Federais - Segue a greve dos servidores 

A Razão - Um aceno de Brasília em abrir negociações e encaminhar ao fim do estado de greve dos 

servidores de universidades federais brasileiras, que hoje completa 70 dias de paralisação. 

 

TST faz homenagem à Hebe Camargo enquanto trata os trabalhadores com descaso 

Jusbrasil - Agraciada com a medalha Ordem do Mérito do Trabalho 2011, na categoria Grã-Cruz, a 

apresentadora Hebe Camargo ficou muito emocionada, logo no início da cerimônia, com a entrada dos 

ministros. No decorrer, cantou o hino nacional e, quando anunciada a condecoração, foi às lágrimas. 

 

Vetos à LDO não alteram situação dos servidores 

Jusbrasil - A lei, em seu art. 78, manteve a autorização para a reestruturação remuneratória e de carreiras, 

desde que o anexo V da proposta orçamentária preveja os recursos e cite a proposição objeto da 

reestruturação. Com isto, os planos de cargos e salários do Poder Judiciário e do Ministério Público, uma 

vez confirmada a sua inclusão na Proposta Orçamentária para 2012, a ser enviada ao Congresso até 31 de 

agosto corrente, poderão ser votados entre setembro e dezembro de 2011 para implementação no próximo 

ano. 

 

Falta de professor que repôs aula será cancelada 

Agora - Ao todo, de acordo com a pasta, foram retiradas as faltas de 53.336 servidores referentes a março 

de 2010 e de 6.403 referentes a abril. A Educação informou que os últimos podem fazer parte do 

contingente de março. 

 

Veículos de comunicação excluem população afrodescendente 

USP - Visando estudar a presença afrodescendente nos veículos de comunicação, o professor Dennis de 

Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, conduz a linha pesquisa Representações 

étnicas afrodescendentes na mídia. A linha trata tanto de aspectos quantitativos, como o número de 

ocorrências de presença de negros, como também qualitativos, com as maneiras em que se dá essa 

participação, para identificar como os aparelhos midiáticos mostram os negros nos principais meios de 

comunicação no Brasil. 

 

Cafeína possui virtudes contra o câncer de pele, comprova um estudo 

http://www.arazao.com.br/2011/08/15/segue-a-greve-dos-servidores/
http://sisejufe-rj.jusbrasil.com.br/noticias/2804877/no-dia-24-categoria-vira-a-brasilia-para-ato-unificado-dos-servidores-federais
http://sindjufe-ba.jusbrasil.com.br/noticias/2805139/vetos-a-ldo-nao-alteram-situacao-dos-servidores
http://www.agora.uol.com.br/trabalho/ult10106u960259.shtml
http://www.usp.br/agen/?p=67630
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/08/15/interna_ciencia_saude,265603/cafeina-possui-virtudes-contra-o-cancer-de-pele-comprova-um-estudo.shtml
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Correio Braziliense - A cafeína possui muitas virtudes contra os cânceres de pele, confirma um estudo 

realizado com cobaias e publicado nesta segunda-feira (15/8), que explica o mecanismo protetor em nível 

molecular. Os cientistas, entre eles o Dr. Masaoki Kawasumi da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Estado de Washington, em Seattle (noroeste), o principal autor da pesquisa, modificaram ratos 

geneticamente para reduzir em sua pele a função da proteína ATR (Telangiectasie d'ataxie, Rad3). 

Inpe já registrou 237 focos de incêndio no país, só nesta segunda-feira 

Correio Braziliesne - O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registra hoje (15) 237 focos de 

queimadas em todo o país, de acordo com os dados do satélite de referência. A maioria está concentrada 

nas regiões Norte e Centro-Oeste. Na maior parte dessas regiões, o risco de queimadas é considerado alto 

ou crítico. 

 

Alta dos preços dos alimentos ameaça os mais pobres, diz Banco Mundial 

Correio Braziliense - Os preços globais dos alimentos eram em julho 33% mais caros que um ano atrás, 

enquanto os preços do petróleo tinham subido 45%, o que elevou o preço dos fertilizantes, disse a 

instituição em seu relatório trimestral. 

 

Probabilidade da economia dos Estados Unidos andar para trás é de 30% 

Correio Braziliense - Mesmo se conseguir evitar uma recessão, os economistas projetam um lento 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma das riquezas geradas no país) de 2,5% no próximo ano 

— a estimativa inicial era de 3,1%. O presidente do escritório do Federal Reserve (Fed, o Banco Central 

dos EUA) em Atlanta, Dennis Lockhart, admitiu que o risco de o país voltar a andar para trás cresceu nos 

últimos dois meses. 

 

  

 

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR e do Sinsprev/SP 

 

 

FENASPS 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2011/08/15/interna_brasil,265621/inpe-ja-registrou-237-focos-de-incendio-no-pais-so-nesta-segunda-feira.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/15/internas_economia,265650/alta-dos-precos-dos-alimentos-ameaca-os-mais-pobres-diz-banco-mundial.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2011/08/16/internas_economia,265658/probabilidade-da-economia-dos-estados-unidos-andar-para-tras-e-de-30.shtml

