
 
BOLETIM INFORMATIVO Nº 02 | 24 de agosto de 2016  

Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO 

Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP 

  

Pelo fim da Contribuição Sindical Obrigatória 

A Câmara dos Deputados terá oficialmente a Frente Parlamentar Mista pelo fim da Contribuição 
Sindical Obrigatória. O colegiado conta com apoio de 203 deputados e 3 senadores.  
 
A Ata de Assembleia Geral de fundação da Frente, assinada em 12 de julho passado, foi presidida 
pelos deputados Ricardo Izar (PP-SP), eleito coordenador geral, e Guilherme Mussi (PP-SP), Luiz 
Lauro (PSB-SP) e Herculano Passos (PSD-SP) eleitos como coordenadores. 

Fonte: Diap 

Impeachment de Dilma Rousseff 

Após quase nove meses, o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff entra 
na reta final amanhã (25 de agosto) com o início do julgamento da petista no plenário do Senado. 
48 dos 81 senadores declaram publicamente que irão votar a favor do afastamento definitivo da 
petista. 
 
Apesar de o número ser menor do que o necessário para que isso ocorra – dois terços do Senado, 
ou seja, 54 votos – a tendência é de que o impeachment seja aprovado. O governo quer encerrar 
de vez o processo de impeachment para que o presidente em exercício Michel Temer viaje para o 
encontro do G-20 na China sem o incômodo da interinidade. 

Fontes: Estadão e Folha de São Paulo 

Cobrança adicional 

A conta de luz deve ficar mais cara a partir de setembro. A falta de chuva no país e uma redução 
no consumo de energia elétrica, num ritmo menor do que os registrados em meses anteriores deste 
ano ocasionaram com que as contas de luz voltem a ter bandeira amarela a partir de setembro, com 
uma cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. 
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Atração do Boulevard Olímpico quebra record mundial 
 

O Painel Etnias, atração do Boulevard Olímpico, no Rio, foi confirmado pelo Guinness 
World Records como o maior mural de grafite do mundo. A obra do artista Kobra 
tem 2600 metros quadrados e representa os cinco continentes. 
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