
Clique e saiba mais
•	 STF	auToriza	quebra	de	Sigilo	bancário	e	FiScal	de	eduardo	cunha
•	 MoviMenToS	populareS	Se	MobilizaM	conTra	privaTização	do	SeTor	energéTico
•	 parlaMenTo	de	porTugal	preTende	ajudar	a	reconSTruir	MuSeu	da	língua	porTugueSa
•	 curSoS	graTuiToS	incenTivaM	poTencial	eMpreendedor	doS	cearenSeS
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Plenário deve votar PEC sobre 
teto de remuneração dos 
servidores

Aguarda inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário 
do Senado a Proposta de 
Emenda à Constituição 
132/2015, que confere 
ao Congresso Nacional 
poder para fixar, por meio de lei nacional, as regras 
gerais sobre a aplicação do teto remuneratório 
dos servidores. O debate provoca polêmica desde 
a promulgação da atual Constituição, em 1988. 
Porém, ainda há divergências sobre a aplicação do 
teto. Leia mais

Fiscalização resgatou 
936 pessoas de trabalho 
escravo no Brasil em 2015

Condsef cobra do Planejamento retomada da discussão para 
solução de pendências

O secretário-geral da Condsef, Sérgio Ronaldo da Silva, entrou em contato nesta quinta-
feira com o Ministério do Planejamento para cobrar a retomada da discussão para a solução 
de pendências no processo de negociações de 2015. A secretária adjunta da Secretaria de 
Relações do Trabalho (SRT), Edina Lima, informou que vai verificar as possibilidades de 
agenda e entrará em contato para confirmar datas. Entre as pendências está a assinatura 
de termos que garantem a reposição de dias parados decorrentes de greves legítimas sem 
prejuízos funcionais para servidores da Cultura e do Incra. Há também a situação dos 
servidores do Dnit que esperam dissolver pontos que ainda não são objeto de consenso e 
garantir a assinatura de acordo também para a categoria. 

A Condsef está atenta e vai continuar cobrando a solução dessas pendências. A entidade 
também segue buscando audiência com o novo ministro do Planejamento, Valdir Salomão, 
e vai acompanhar com atenção a tramitação dos projetos de lei (PL´s) que trazem reajuste 
para a maioria dos servidores federais. Os projetos foram encaminhados pelo Executivo e 
publicados no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 30 de dezembro. saiba mais

As operações de 
combate ao trabalho 
escravo no Brasil 
resgataram 936 
pessoas de condições 
análogas à escravidão 
no período de janeiro 
a 17 de dezembro 
de 2015. O principal perfil das vítimas 
é o de jovens do sexo masculino, com 
baixa escolaridade e que tenham migrado 
internamente no país. Leia mais
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