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Congresso retoma trabalho com 20 
medidas provisórias para examinar

O Congresso Nacional inicia o ano com 20 
medidas provisórias para análise. Destacam-se 
entre essas MPs as que tratam da redução de 
ministérios e secretarias do governo federal, dos 
acordos de leniência para empresas acusadas de 
corrupção e do remanejamento de verbas para 
pagamento das chamadas pedaladas fiscais.

Sete MPs já estão em regime de urgência, o 
que significa que trancam as pautas de votação 
do Senado e da Câmara dos Deputados assim 
que chegam aos respectivos Plenários. Entre 
essas, está a MP 696/2015, que trata da reforma 
administrativa do governo federal. A medida 
provisória reduz de 39 para 31 o número de 
ministérios e secretarias da Presidência da 

República e 
redistribui 
algumas 
competências 
entre os 
órgãos.

A MP tem o objetivo de reduzir a máquina 
pública federal para cortar gastos. Prevê fusões 
entre os ministérios do Trabalho e Emprego 
e da Previdência Social e entre as pastas da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Pesca 
e Aquicultura. O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão assume as funções da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, que deixa de 
existir. Leia Mais.

Confirmada agenda de 
reuniões para discutir 
pendências e iniciar 
debate de novo ACT dos 
empregados da Ebserh

espeCial eleições do siNTseF/Ce
Com a realização de assembleia, no dia 15 de 

janeiro, foi dada a largada para as eleições do SINTSEF/
CE. O pleito ocorrerá nos dias 1 e 2 de março de 2016 e 
a chapa eleita será responsável pela administração do 
sindicato entre 2016 e 2019.

Todas as decisões a respeito do processo eleitoral 
passam pela Comissão Eleitoral composta por: Daniel 
da Cruz de Oliveira, Francisco Airton Girão, Francisco 
Bonavides de Souza, José Hibiss Farias Ribeiro, 
Leonardo Guilbert Cavalcante de Araujo, Lucinea 
Oliveira Pires de Freitas, Luziana Emidio Laureano, 
Maria Ferreira de Brito, Maria Rosalina Lima de 
Carvalho. Na suplência estão: Ant. Nilton Carvalho 
Firmino, Benedita de Paula da Silva e Fernando Antonio 
Gadelha Pereira.

Uma reunião nesta terça-feira com 
representantes dos empregados da 
Ebserh e da empresa efetivou detalhes de 
funcionamento da mesa de negociação 
permanente do setor. No encontro também 
foi definido um calendário de reuniões que 
vão discutir pendências do ACT (Acordo 
Coletivo de Trabalho) vigente e negociar o 
próximo acordo coletivo da Ebserh. Leia Mais
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