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OcOrreram Ontem as duas últimas assembleias dO interiOr dO 
estadO para eleiçãO de delegadOs aO Xii cOngressO da cOndsef. 

Os encOntrOs fOram nO sertãO central, cOm a presença de HéliO 
alves, adrianO duarte, aluísiO bastOs e anna cOsta pela direçãO 

dO sintsef e mOzart ramOs, pelO cOnselHO fiscal e nO maciçO de 
baturité, Onde estiveram Os diretOres rObertO luque, luiz carlOs 
macêdO, fláviO ináciO e artur camurça, além da advOgada raquel 

amaral, levandO infOrmes jurídicOs e esclarecimentOs diversOs.

Clique e saiba mais
•	 Por	que	uma	reforma	

trabalhista	não	aumenta	
Postos	de	trabalho?	(brasil	de	
fato)

•	 as	dificuldades	do	governo	
na	aProvação	de	sua	agenda	
(diaP)

Na última sexta-feira, 
23, aconteceu, no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
reunião de mediação e 
conciliação pré-processual 
de questões relacionadas ao 
Acordo Coletivo de Trabalho 
dos empregados da Ebserh.

A reunião, que durou 
mais de 6 horas, foi 
mediada pelo juiz auxiliar 
da vice-presidência do 
TST, Rogério Pinheiro e 
contou com a participação 
de representantes dos 

trabalhadores, diretores da 
Ebserh e assessoria jurídica 
da Condsef.

Foram discutidos e 
abordados pontos relevantes 
em busca do consenso em 
cada um deles.

De acordo com o que ficou 
acordado, a Ebserh tem até o 
meio dia de quinta, 29, para 
responder ao TST e à Condsef 
se concorda com os pontos 
estabelecidos na mediação. 
Em seguida a Condsef levará 
a resposta às bases que 

devem 
definir se 
concordam ou não com o 
posicionamento da Empresa.

cOnfira matéria da cOndsef 
com mais detalhamento 
sobre os pontos 
consensuados.

•	 bancários	têm	
hoje	nova	rodada	
de	negociações	
com	fenaban	
(rede	brasil	atual)

Reunião de mediação no TST propõe à Ebserh 
consenso em pontos do ACT
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