
Clique e saiba mais
•	 Por	que	é	raro	que	um	Parlamentar	seja	Preso?
•	 aula	de	Política	e	cidadania	nas	escolas	ocuPadas

•	 se	reajuste	for	adiado,	servidor	Para
•	 camPanha	laço	Branco	moBiliza	homens	em	ações	Pelo	fim	da	violência	contra	as	mulheres
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Senado vota pela 
manutenção da prisão de 
Delcídio do Amaral

Servidores são recebidos por secretário de Relações do Trabalho 
em dia nacional de lutas de administrativos da AGU

Ontem, servidores administrativos  
da AGU paralisaram suas atividades 
por todo o país. Com a mobilização, 
representantes da categoria em 
Brasília foram recebidos pelo 
secretário de Relações do Trabalho 
(SRT) do Planejamento, Sérgio 
Mendonça.

Na reunião, Mendonça 
mencionou divergências 
entre AGU e Planejamento 
que estão sendo discutidas 
e que ele pessoalmente 
ainda não teve acesso ao 
teor de nenhum projeto 
ligado a essas categorias. 
A situação chegou a 

ser caracterizada por ele como 
atípica e reforçou que assim que 
tiver acesso ao conteúdo desse 
projeto específico irá convocar os 
representantes da categoria para 
diálogo. 

Os representantes da categoria 
insistiram na importância de ter 
acesso à proposta para que possam 
dialogar com os servidores. Há 
muitas dúvidas ainda sem respostas 
e que continuam vagas diante das 
explicações dadas pelo secretário 
da SRT. Qual seria o formato da 
carreira em discussão no governo? 
Haverá transposição? O plano 
contemplará todos os servidores do 
quadro? São apenas algumas das 
questões ainda não esclarecidas. 
Infelizmente, parece que só resta 
esperar. Leia mais.

Em entrevista à BBC Brasil, 
o deputado Chico Alencar 
(PSOL-RJ) classificou como 
um “paradoxo” a prisão dos 
ativistas. “Que paradoxo total é 
esse? Quem vem se manifestar 

na casa do povo acaba sendo detido sob acusação 
de crime ambiental. Mas os responsáveis pelo mar de 
lama da Samarco e da Vale, que vitimou diretamente 
22 pessoas, incluindo os 11 desaparecidos, e todos 
os danos ao rio Doce, chegando ao oceano Atlântico, 
continuam soltos”, criticou. CLique e Leia.

Em votação aberta, o Plenário do Senado 
decidiu, na noite desta quarta-feira (25), 
atender ao pedido do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e manter a prisão do senador Delcídio do 
Amaral (PT-MS). Como a Constituição aponta 
que prisões de parlamentares que estejam no 
exercício do mandato devem ser submetidas 
à análise da casa a qual ele atua, o senado 
colocou em debate e votação. 53 votaram a 
favor, 13 foram contra e um se absteve.

Leia a notíCia na íntegra aqui.

Manifestantes são presos por 
‘crime ambiental’ após jogarem 
lama no Congresso
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