
Clique e saiba mais
•	 Mudança	cliMática:	12	pontos-chave	para	a	cúpula	de	paris
•	 Jornal	britânico	questiona	Métodos	de	sérgio	Moro:	“Fora	de	controle”
•	 a	personalíssiMa	versão	de	Fhc	para	a	coMpra	de	votos	de	sua	reeleição.
•	 cagece:	conFira	guia	sobre	revisão	tariFária	extraordinária	e	tariFa	de	contingência
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Núcleo Executivo de 
Cálculos e Perícias (NECAP) 
da AGU tem assembleia 
logo mais às 14h

A partir de cobrança da Condsef, a Secretaria de Relações 
do Trabalho (SRT) do Ministério do Planejamento apontou o 
dia 18 de dezembro como prazo limite para envio de projetos 
ao Congresso Nacional com previsão orçamentária para 
2016. Dessa forma, a Confederação espera para os próximos 
dias reuniões para encerrar pendências que ainda persistem 
no processo de negociações com o governo. Servidores do 
INPI e Agências Reguladoras ainda não tiveram reunião para 
buscar consenso sobre a assinatura de termo de acordo 
já firmado com vários setores. Servidores do Dnit esperam 
retorno sobre item da lista de reivindicações da categoria que 
a SRT diz estar analisando. Servidores do Incra e da Cultura 
estão promovendo assembleias nos estados para discutir a 
aceitação do índice de 10,8% dividido em dois anos (ago/2016 
e jan/2017) que foi apresentado pelo governo a todas as categorias. Leia matéria da Condsef

Servidores da Advocacia Geral da União, 
lotados no Núcleo Executivo de Cálculos e 
Perícias (NECAP), tem hoje ASSEMBLEIA, às 
14h, na Biblioteca do 11º andar da sede da 
AGU (Rua Vilebaldo Aguiar, 96 – Cocó), para 
discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 
1) Informes; 2) Termo de acordo enviado ao 
Advogado Geral da União; 3) Proposta de 
deflagração de greve; 4)Encaminhamentos.

Apesar da tragédia em 
Mariana, senadores querem 
facilitar licenciamento 
ambiental de grandes obras

Planejamento apresenta dia 18 como data limite para o 
envio de projetos ao Congresso Nacional

Avança a passos rápidos no Senado um projeto 
de lei (PLS 654/2015) que flexibiliza a concessão 
de licenciamento ambiental para grandes obras, 
aquelas classificadas como “estratégicas” pelo governo 
brasileiro. Se encaixam nessa categoria usinas 
hidrelétricas, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, 
linhas de transmissão e comunicação. A proposta cria 
um “rito sumário”, de aproximadamente oito meses, 
para liberação desses empreendimentos. A medida 
ainda exclui necessidade de realização de audiências 
públicas com as comunidades afetadas. Leia mais.
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