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Planejamento entrega tabelas de acordos firmados na semana passada. Confira!
A Condsef foi até o Ministério
do Planejamento nesta segundafeira (5) buscar as tabelas de
acordos que foram firmados na
semana passada envolvendo
servidores do PGPE e outras 15
carreiras.
Além do PGPE, estão
contempladas pelo termo (leia o
termo aqui) administrativos da
AGU, administrativos fazendários
(Pecfaz), HFA, Imprensa Nacional,
Embratur, administrativos da
Polícia Rodoviária Federal, Funai,
Arquivo Nacional, Agentes
de Combate a Endemias,
SPU, anistiados, médicos do
PGPE, cargos criados pela Lei

12.277/10, Denasus e carreiras
de leis específicas que podem
ser conferidas no termo. O
Planejamento também informou
a Condsef que estão confirmadas
reuniões para buscar fechamento
de acordos com outras categorias
da base da Confederação. Serão
firmados acordos específicos
daqueles que autorizarem a
entidade a assinar termos.
Da base da Condsef apenas
Incra e Cultura já determinaram
em fóruns específicos que vão
rejeitar proposta do governo e
seguir buscando atendimento
de pauta específica. Porém, nas
diversas reuniões ocorridas ao

longo desse processo de
negociações, foi informado que
nenhuma categoria deve receber
tratamento diferenciado por
parte do governo.
Clique aqui e confira todas
as tabelas disponibilizadas pelo
Planejamento.

Bancários cruzam os braços contra a intransigência dos banqueiros
“Os bancários entram em greve por tempo indeterminado a
partir desta terça-feira, 6/10, após rechaçarem em assembleias
por todo o Brasil a proposta apresentada pela federação dos
bancos (Fenaban) para renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria. No Ceará, os bancários estiveram reunidos
nesta segunda-feira, 5, na sede do Sindicato para organizar o
movimento. A categoria reivindica 16% de reajuste (reposição da
inflação mais 5,7% de aumento real), entre outras pautas, como o
fim do assédio moral e das metas abusivas. [...]
Com o início da greve, os consumidores devem ficar atentos ao
pagamento de faturas, boletos bancários e outros tipos de cobrança.” Leia a matéria na íntegra aqui.
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Cunha defende manutenção de vetos a reajustes de servidores
Trabalho a distância no serviço público é tema de audiência
“Petista bom é petista morto”: panfletos espalhados em velório do ex-presidente do PT
Movimentos populares criticam entrega de ministérios ao PMDB
Após manifestações e barricadas, povoado argentino impede construção da Monsanto
Senadora sugere redução de salários dos parlamentares
Projeto Roteiros Culturais visita os mercados públicos de Fortaleza
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