
Clique e saiba mais
•	 Brasil	reduziu	extrema	poBreza	em	63%	em	10	anos,	segundo	ipea
•	 90%	dos	Brasileiros	culpam	samarco	por	tragédia	em	mariana

•	 Filme	cearense	“a	lenda	do	gato	preto”	é	premiado	em	Festival	na	indonésia
•	 número	de	mortos	pela	pm	paulista	em	2015	é	maior	do	que	em	ano	de	conFrontos	com	pcc
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Familiares de vítimas da 
violência policial comemoram 
fim dos ‘autos de resistência’

A medida, aprovada 
em 13 de outubro do 
ano passado, acaba com 
as definições “auto de 
resistência” e “resistência 
seguida de morte” nos 
boletins de ocorrência e inquéritos policiais em 
todo o território nacional. Tais denominações 
eram utilizadas em supostos casos de confronto 
entre policiais e suspeitos, vedando qualquer 
investigação sobre como ocorreu a morte. Leia +

Fique atento! 
não esqueça de conFerir 
o edital de convocação 

das assembleias Gerais que 
acontecerão em 

janeiro.

clique aqui 
para ler 
o edital.

Condsef protocola na Ebserh proposta dos empregados para 
ACT 2016/2017

A Condsef encaminhou ao presidente da Ebserh, 
Newton Lima, ofício (veja aqui) onde apresenta a pauta 
de reivindicações dos empregados da empresa. Junto 
com o documento foi protocolada a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2016/2017 da categoria 
(confira aqui). A proposta foi aprovada durante a 
plenária nacional dos empregados da Ebserh que 
aconteceu nos dias 17 e 18 de dezembro, na sede da 
entidade em Brasília. No ofício a Condsef pede que o 
processo de negociações seja instalado imediatamente. 
A data-base dos empregados da Ebserh é 1º de março. 
A Condsef espera confirmação de reunião com a Ebserh 
ainda este mês. A intenção, além de buscar a instalação do processo de negociações desse 
próximo ACT é também buscar esclarecimentos sobre o cumprimento de cláusulas do acordo 
que está em vigor. Leia na íntegra
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