
Clique e saiba mais
•	 Projeto	Para	reajuste	de	servidores	será	enviado	ao	Congresso	até	dia	18
•	 ProCesso	Contra	Cunha	é	adiado	Pela	sétima	vez
•	 uFrj	revoga	título	de	médiCi	e	avalia	ConCedê-lo	a	estudante	morto	na	ditadura
•	 leilão	FilantróPiCo	de	obras	de	arte	enCerra	CamPanha	amigos	em	ação	2015
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Já na segunda (14), a Condsef tem uma reunião com 
representantes da Ebserh para discutir temas ligados ao 
ACT atual, debater como será montado o cronograma de 
reuniões para debater o próximo ACT e pautar outros itens 
de interesse dos empregados da empresa. Nos dias 17 e 18 
representantes dos empregados da Ebserh de todo o Brasil 
vão se reunir na sede da Condsef em Brasília onde realizam 
uma plenária nacional da categoria. No primeiro dia haverá 
um debate sobre organização sindical e negociação coletiva. 
Já no segundo dia os empregados da Ebserh devem debater 
e votar a pauta que irá compor a proposta de ACT a ser apresentada à empresa. Também na 
plenária deverá ser eleita a comissão que vai compor a mesa de negociações do ACT 2016/2017. 
A Confederação tem até o final de dezembro para apresentar a pauta que será defendida pelos 
empregados da Ebserh. Leia mais

A cAmpAnhA pApAi noel dos  
correios AindA está Acontecendo e 
só vAi Até o diA 20! vá Até o ponto 

de Adoção mAis próximo e Adote umA 
cArtinhA! vejA Aqui

Debate sobre ACT 2016/2017 dos empregados da Ebserh 
começa na próxima semana

PGFN afirma interesse em 
incluir servidores em carreira 
discutida entre AGU e 
Planejamento

Em reunião na Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, a diretora de Gestão 
Corporativa, Ieda Cagni, afirmou que a PGFN 
mantém interesse no ingresso dos servidores 
da entidade no plano de carreira que está 
sendo discutido entre a AGU e o Ministério 
do Planejamento. O estado de mobilização e 
alerta da categoria deve continuar. Uma nova 
mobilização será marcada pelas entidades 
representativas da categoria. saiba mais
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