
Clique e saiba mais
•	 Com	epidemia	do	Zika	vírus,	Geap	libera	Grávidas	de	CarênCia
•	 Frente	brasil	popular	se	reúne	Com	dilma	e	pede	mudanças	na	polítiCa	eConômiCa

•	 stF	deixa	para	Fevereiro	análise	de	aFastamento	de	eduardo	Cunha
•	 projeto	amiGos	em	ação	Fará	doação	de	22	mil	toneladas	de	alimentos
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Representantes dos empregados da Ebserh de todo o Brasil participam 
ontem e hoje (17 e 18) de uma plenária nacional onde debatem temas de 
interesse da categoria. Estão na pauta, além de itens do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) vigente, a pauta do ACT 2016/2017, além de discussões 
envolvendo negociação coletiva e organização sindical. Nesta segunda, 14, 
a Condsef esteve com o presidente da Ebserh, Newton Lima. Entre outras 
informações dadas no encontro, a Ebserh garantiu que o pagamento dos 
retroativos referentes ao ACT 2015/2016 virão nesta folha de pagamentos 
que será paga em janeiro.

Foi acertado ainda que o processo de instalação da mesa de negociação permanente já 
acontecerá também em janeiro. A primeira reunião acontece no dia 12. Outras duas reuniões estão 
pré-agendadas para os dias 19 e 26 de janeiro. Essas reuniões já vão contar com a participação de 
representantes dos empregados da Ebserh que serão eleitos nesta plenária nacional da categoria. 
O objetivo é de que as negociações deste próximo ACT tenham como prazo limite a data base da 
categoria que é o dia 1º de março. Isso para evitar o que ocorreu esse ano onde há um acúmulo de 
retroativo de praticamente um ano. Clique e saiba mais                                                      Fonte: Condsef

Empregados da Ebserh realizam plenária nacional

“A profusão de desinformação 
advinda não só de setores da imprensa, 
mas também das redes sociais, 
exige que os profissionais do texto 
se posicionem politicamente. Desta 
forma surgiu, aqui no Ceará, o grupo 
‘Jornalistas Contra O Golpe’. Afinal, os 
produtores de notícias, bem como as 
empresas do setor, possuem convicções, 
ideologias, crenças, visões de mundo. 
Há uma clara disputa pela hegemonia 
do discurso deste processo. E é preciso 
interferir de alguma forma.”

leia o artigo na íntegra

Na última quinta-feira (17) a Condsef 
buscou informações junto ao Ministério do 
Planejamento sobre o envio de propostas ao 
Congresso Nacional com previsão orçamentária 
para 2016. De acordo com a própria Secretaria 
de Relações do Trabalho (SRT) a previsão é de 
que esses projetos sigam até hoje (18). Até o 
fechamento desta nota a Confederação não 
havia obtido novas informações, mas segue 
cobrando respostas com afinco.

Condsef busca com 
Planejamento confirmação de 
envio de projetos com previsão 
orçamentária ao Congresso

Jornalistas contra o golpe
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