
Clique e saiba mais
•	 Balanço	do	Programa	de	Proteção	ao	emPrego	(PPe)
•	 o	Brasil	não	Precisa	da	lei	antiterror
•	 estudantes	relatam	Perseguição,	ameaça	e	sequestro	em	escolas	ocuPadas
•	 Projeto	receBe	doação	de	Brinquedos	e	livros	Para	instituições	de	caridade
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Debatedores pedem 
concurso público para 
suprir demandas do Dnocs

Após assembleias realizadas em todo o país na última 
semana, servidores do Incra e da Cultura aceitaram firmar 
acordo com o governo que prevê, entre outros itens, reajuste 
de 10,8% em dois anos (agosto/2016 e janeiro/2017). As atas 
das assembleias foram enviadas à Condsef, que já comunicou 
a decisão à Secretaria de Relações do Trabalho (SRT) do 
Ministério do Planejamento. No Ceará, os servidores do INCRA 
aceitaram o acordo, mas os servidores da Cultura continuam 
com o posicionamento de rejeição anterior.

A Condsef também cobrou a confirmação de um calendário 
para fechar outras pendências do processo de negociações. A 

SRT informou que  o governo trabalha com o dia 18 de dezembro  como prazo limite para envio 
de projetos com previsão orçamentária para 2016 ao Congresso Nacional.

Para mais informações, clique aqui.

Nesta terça-feira (1º), representantes 
da diretoria e dos servidores do DNOCS 
participaram de audiência pública e pediram 
a realização de concurso público para 
recompor o quadro de pessoal do órgão. 
”Quando a gente começou esta luta, o 
órgão tinha 6.800 servidores. E ele vem se 
acabando, vai terminar perdendo todo o 
pessoal e vai se extinguir por absoluta falta 
de pessoas”, criticou Clésio Saraiva, diretor da 
Associação dos Servidores dos DNOCS.

leia na íntegra aqui.

Servidores do Incra e Cultura fazem assembleias nacionais e 
aceitam firmar acordo com governo

Parte dos servidores da AGU 
poderá aderir a jornada de 
trabalho semipresencial

O objetivo do programa é oferecer qualidade de 
vida aos profissionais que atuam na instituição e, 
ao mesmo tempo, reduzir custos de manutenção. 
A previsão é de que as inscrições para fazer parte 
do projeto possam ser feitas a partir do dia 7 de 
dezembro. 

O profissional que aderir à jornada semipresencial 
cumprirá cinco horas do expediente no local de 
trabalho. Outras três horas da jornada serão 
completadas com demandas executadas em casa, 
com volume, prazo e produções pré-estabelecidas 
com as chefias. leia mais.
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