
Clique e saiba mais
•	 PL	da	negociação	coLetiva	no	serviço	PúbLico	inicia	tramitação	na	câmara

•	 “se	não	há	crime	nem	roubo,	imPeachment	é	goLPe”
•	 contra	goLPe,	Frente	brasiL	PoPuLar	concLama	ato	Para	dia	16
•	 o	ceará	da	serra	ao	mar
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Servidores administrativos da AGU e da PGFN tomaram 
conhecimento de que o secretário de Relações do Trabalho (SRT) 
do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, não estaria em 
Brasília hoje (9). A categoria, que havia definido a realização de 
um dia nacional de lutas para tentar uma agenda com Mendonça, 
optou por adiar a atividade ainda sem nova data para acontecer. 
As mobilizações devem continuar em todos os estados.

O objetivo era cobrar do secretário da SRT a apresentação do 
conteúdo de uma proposta de carreira que seria objeto de debate 
entre os ministros da AGU, Luís Inácio Adams, e do Planejamento, 
Nelson Barbosa. Ainda hoje, representantes da Condsef e das 
associações Asagu e Unasp vão se reunir com o procurador-geral 

da Fazenda Nacional, Paulo Riscado. As entidades também continuam buscando uma audiência 
com o ministro Adams.  Clique e saiba mais

“Se isso não for um tentativa de golpe 
branco, o vocabulário político precisa 
ser revisto com urgência! A oposição de 
direita não é só ressentida, fracassada e 
sem projeto (e por isso mesmo simpática 
ao “tapetão”): ela é egoísta e insensível, 
pois foi capaz de colocar o país à beira 
do abismo institucional durante todo ano 
para satisfazer a seus interesses pessoais, 
prejudicando sobretudo a população 
mais pobre do Brasil.” Clique e leia o artigo

Servidores da AGU e PGFN adiam dia nacional de lutas e 
buscam audiência com ministro Adams

STF suspende processo de 
impeachment na Câmara

Uma das questões 
levantadas pelo 
ministro Edson 
Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, foi 
a votação secreta 
realizada ontem (8) 
na Câmara para 
eleger membros da comissão. A decisão vale 
até o próximo dia 16, quando os ministros vão 
se reunir para discutir ações que questionam a 
abertura do processo. leia na íntegra

A nova trapaça no 
Congresso dos canalhas 
que estão ao lado de Cunha

http://bit.ly/1mafAsn
http://bit.ly/1RjfHgR
http://bit.ly/1jNYwqj
http://bit.ly/1NLRA4C
http://bit.ly/1lVoSIy
http://bit.ly/1lfDpPa
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1mafIYN
http://bit.ly/1U2XELB
http://bit.ly/1QvuynX

