
Clique e saiba mais
•	 Carta	de	temer	a	dilma	revela	um	homem	vaidoso,	magoado	e	disposto	a	tudo
•	 greve	dos	médiCos	peritos	do	iNss	passa	de	90	dias	Com	impasse

•	 projeto	CeareNse	de	iNCeNtivo	à	leitura	reCebe	prêmio	do	miNistério	da	Cultura
•	 o	sigNifiCado	da	Carta	de	temer.	por	paulo	Nogueira
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A Comissão de Desenvolvimento Regional, 
Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia 
Legislativa discutiu, nesta segunda-feira 
(07/12), no auditório Murilo Aguiar, o papel do 
Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dnocs) frente à convivência com a seca. A 
audiência atendeu a requerimento do deputado 
Carlos Matos (PSDB).

Durante a audiência, foi criado um grupo de 
trabalho formado pelos parlamentares e órgãos 

presentes, que vão redigir uma carta com a adesão de políticos, entidades e sociedade civil em prol da 
manutenção do Dnocs. No próximo dia 15 de dezembro, o grupo vai mais uma vez se reunir na Casa 
para apresentar o texto da carta. Segundo Carlos Matos, que já foi secretário da Agricultura Irrigada do 
Estado, o Dnocs mudou a face do Nordeste. “Não podemos, por exemplo, pensar no Castanhão sem essa 
instituição”, afirmou. Fonte: Assembleia Legislativa - Clique aqui e leia mais.

Foram firmados nessa segunda-feira outros 
dois termos de acordo de setores da base da 
Condsef: Incra e INPI. Assim como as demais 
categorias que já firmaram acordo, os termos 
garantem 10,8% de reajuste em dois anos 
(ago/2016 e jan/2017), além de reajustes em 
benefícios (alimentação, creche e saúde) a 
partir de janeiro do ano que vem. Os termos 
garantem ainda mudanças nas regras da 
contagem de pontos da gratificação para fins de 
aposentadoria e a continuidade de um diálogo 
entre servidores e governo para itens específicos 
importantes para cada categoria. leia mais.

“Não podemos pensar no 
Castanhão sem o Dnocs”

Tragédia de Mariana (MG) 
completa um mês

Cinco de dezembro 
de 2015. Sirenes tocam 
em cidades de todo 
o país. Elas tocam 
não para alertar a 
população de uma 
tragédia iminente, 
e sim para lembrar 
que, há um mês, a 
maior tragédia ambiental do país aconteceu na cidade 
de Mariana (MG). As manifestações de “um minuto de 
sirene” foram organizadas para lembrar que, naquele 
dia, não havia equipamentos de aviso instalados para as 
populações afetadas. leia mais

 Servidores do Incra e 
INPI firmam acordo com 
governo

http://bit.ly/1YWkVBC
http://bit.ly/1RjfHgR
http://bit.ly/1lLP7Rt
http://bit.ly/1NIqv2j
http://bit.ly/1lVoSIy
http://bit.ly/1ICfQu2
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1QtgzyZ
http://bit.ly/1M0SlFU
http://bit.ly/1XOVPHD

