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ACT 2015/2016 dos empregados da Ebserh será firmado nesta quinta
Nesta quinta-feira, 8, a Condsef participa de reunião onde será firmado o Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) 2015/2016 dos empregados da Ebserh. Depois da
audiência no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o entendimento que encerrou
movimentos paredistas que ainda aconteciam em Brasília, Piauí, Maranhão e
Uberaba (MG), o ACT será firmado e vai beneficiar cerca de 17 mil empregados da
Ebserh em todo o Brasil. Um reajuste de 7,7% nas remunerações e nos benefícios
está garantido e deve ser incluído na folha de pagamento de outubro, paga no início
de novembro. Os valores serão retroativos a 1º de março, data-base da categoria.
Clique aqui e leia na íntegra.

Contaminado pela polarização política, TCU recomenda rejeitar contas
O TCU é um órgão auxiliar do Legislativo e não tem o poder
de reprovar as contas. A decisão desta quarta é apenas uma
recomendação, indicando a posição do órgão. Esse parecer
será avaliado pelo Parlamento, que tem o poder de decidir pela
aprovação ou não.
Após 14 anos emitindo pareceres recomendando a
aprovação das contas do governo federal, o Tribunal de Contas
da União (TCU) decidiu por unanimidade, nesta quarta (7),
seguir o voto do relator Augusto Nardes e recomendar ao
Congresso Nacional a rejeição das contas públicas de 2014 da
presidenta Dilma Rousseff.
Vale lembrar que no início de agosto deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma prestação de
contas do governo do ex-presidente Itamar Franco, uma de Fernando Henrique Cardoso e duas de Luiz
Inácio Lula da Silva. Cada uma delas corresponde a um ano de governo. A pressa de Cunha para limpar a
pauta e votar as contas do governo Dilma evidenciam o desespero do deputado em chegar ao poder.
Leia mais sobre esta temática nos links abaixo:
• Contaminado pela polarização política, TCU recomenda rejeitar contas- http://www.vermelho.org.br/
noticia/271200-1
• Renan diz que parecer do TCU seguirá “regras e prazos” no Congresso  - http://bit.ly/1P0XeFH
• Câmara aprova contas dos ex-presidentes Itamar, FHC e Lula- http://glo.bo/1KdEhsj e http://bit.ly/1PjYGlR

Clique e saiba mais
• CDH aprova regulamentação do direito de greve dos servidores públicos
• Em meio à crise fiscal, comissão na Câmara aprova reajuste de 16% para
ministros do STF
• Movimentos sociais lançam frente de esquerda nesta quinta-feira
• Imigrantes enfrentam os piores empregos
• Imigração cubana para os EUA dispara com retomada de relações diplomáticas
• Grupo cearense traz cidadania por meio da música e ganha prêmio nacional
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