
Clique e saiba mais
•	 AssociAções	pedem	A	dilmA	que	vete	plc	77	e	denunciAm	AmeAçA	à	pesquisA	públicA	no	pAís
•	 mudAnçAs	vão	intensificAr	o	trocA-trocA	pArtidário	Até	2018
•	 mAis	umA	vez,	mAnifestAção	contrA	Aumento	dA	tArifA	em	sp	terminA	em	repressão	policiAl
•	 projeto	mulheres	dA	pAz	no	pirAmbu	prevê	mudAnçA	grAdAtivA	nA	comunidAde
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As contradições das reformas 
trabalhista e previdenciária

“O debate sobre as reformas trabalhista e 
previdenciária é recorrente no Brasil. Sempre 
que a onda neoliberal ganha fôlego, há retração 
da atividade econômica ou existe crise fiscal 
no governo federal esses dois temas ganham 
evidência na mídia nacional. [...] A estratégia do 
movimento sindical nesse debate deve consistir, 
de um lado, em mostrar as contradições do 
governo e do próprio Congresso Nacional nesses 
dois temas, além de informar aos parlamentares 
que seus votos serão amplamente divulgados 
entre os trabalhadores.” Clique e leia o artigo

Condsef busca informações na Ebserh sobre cumprimento de 
itens do ACT em vigência

Acompanhada de representantes de empregados da Ebserh de 
diversos estados, a Condsef esteve nesta terça-feira reunida com 
representantes da empresa. Na oportunidade, foram cobradas 
informações sobre o cumprimento de alguns itens do ACT 2015-
2016, que está em vigência. Entre as principais dúvidas dos 
empregados está a regulamentação de plantões de 12h/36h 
em locais onde esta carga horária é possível. Foi questionado 
ainda a respeito de cronograma para empregados que precisam 
folgar dois dias até, no máximo, o dia 29 de fevereiro. A Condsef 
se comprometeu a informar os locais de trabalho onde existem 
essas ocorrências. A empresa registrou os questionamentos 
e deve se posicionar em breve. Próximos encontros estão 
agendados para os dias 19 e 26 deste mês. A assessoria jurídica 

da Condsef também deve se integrar ao processo de negociações que vai envolver o próximo ACT. 
A categoria deve estar atenta e mobilizada durante todo esse processo. leia na íntegra

Não esqueça das 
assembleias dos dias 

15 e 16 de janeiro!

Clique aqui e saiba 
mais.
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