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A Casa Amarela Eusélio Oliveira, equipamento cultural 
da UFC, recebe a 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos 
no Mundo nesta segunda-feira (23/11). O evento terá 
em sua sessão de abertura, às 19h, o documentário 
de longa-metragem Betinho, a esperança equilibrista 
(direção: Victor Lopes, 89 min, 2015), sobre o sociólogo e 
ativista Herbert de Souza (1935-1997). Saiba maiS.

O que representa a eleição 
de um conservador à 
presidência da Argentina?

No Ceará, servidores do INCRA aprovam acordo já feito com a 
maioria do executivo

Na manhã de hoje, o SINTSEF/CE esteve na 
sede do INCRA, em Fortaleza, para consultar 
aquela base sobre a proposta de negociação 
com o governo de reajuste de 10,8% em dois 
anos, já aceita pela maior parte da base do 
executivo, mas rejeitada pelos servidores do 
Instituto.

A consulta foi uma orientação da Condsef, 
que precisa fechar com o governo o acordo 
dos diversos setores. Por maioria dos presentes, a base do INCRA no Ceará aceitou a proposta. A decisão 
será encaminhada à Condsef. Os outros estados seguem fazendo a mesma consulta às suas bases, para que 
se chegue a uma decisão final que represente os servidores do Instituto.

Hoje à tarde, haverá reunião no IPHAN/CE com o mesmo objetivo do encontro desta manhã. Lá os 
servidores também rejeitaram os 10,8% e demais pontos da proposta do governo.

Poucos dias antes das eleições argentinas, 
o cientista político e articulista Emir Sader, 
escreveu texto explicando o que significaria 
para a Argentina e consequentemente 
para América Latina, a eleição de Maurício 
Macri à presidência daquele país. Pois bem, 
o empresário de direita, conservador e 
representante da oposição ao governo atual foi 
eleito ontem, com 52,5% dos votos.

Leia a íntegra aqui.
Leia mais Sobre a vitória de macri aqui.
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