
Clique e saiba mais
•	 OrçamentO	de	2016	é	sanciOnadO	sem	vetOs
•	 metalúrgicOs	da	gm	rejeitam	prOpOsta	e	mantêm	greve
•	 stj	publica	jurisprudência	sObre	acúmulO	de	cargOs	públicOs	na	área	da	saúde
•	 ceará	registra	O	primeirO	sangramentO	de	açude	em	2016
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Comissão Eleitoral das Eleições para o mandato 2016/2019 do 
SINTSEF/CE tem nomes divulgados

Tragédia em Mariana é a 
maior com barragens no 
mundo em 100 anos

Se for considerado o volume de rejeitos 
despejados – 50 a 60 milhões de metros 
cúbicos (m³) – o acidente em Mariana 
(MG) equivale, praticamente, à soma dos 
outros dois maiores acontecimentos do 
tipo já registrados no mundo – ambos nas 
Filipinas, um em 1982, com 28 milhões de 
m³; e outro em 1992, com 32,2 milhões de 
m³ de lama. [...] Apenas cinco acidentes 
com barragens de rejeitos excederam 10 
milhões de m³ de lançamentos, até hoje, em 
todo o mundo. Leia mais

A Comissão Eleitoral foi eleita em assembleia geral ocorrida no dia 15 de janeiro, com 544 
filiados presentes e aptos a votar. A chapa Unidade, Independência e Luta teve direito a indicar 7 
nomes titulares e 2 suplentes, e a chapa MovLuta indicou 2 nomes titulares e 1 suplente. Confira os 
nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral das Eleições para o mandato 2016/2019:

Pessoas com mais de 80 
anos podem ter atendimento 
diferenciado na saúde e na 
justiça

TiTuLares:
Daniel da Cruz de Oliveira
Francisco Airton Girão
Francisco Bonavides de Souza
José Hibiss Farias Ribeiro
Leonardo Guilbert Cavalcante de Araújo
Lucineia Oliveira Pires de Freitas
Luziana Emidio Laureano
Maria Ferreira de Brito
Maria Rosalina Lima de Carvalho

supLenTes:
Antônio Nilton Carvalho Firmino
Benedita de Paula da Silva
Fernando Antônio Gadelha Pereira

O projeto de lei da 
Câmara PLC 47/2015, 
que altera o Estatuto do 
Idoso, está pronto para 
ser votado pelo Plenário 
do Senado. A ideia é 
garantir preferência no 
atendimento em processos judiciais e também em 
atendimentos de saúde para as pessoas com mais 
de 80 anos. CLique e ouça
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