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Clique e saiba mais
• Com aumento, salários ficariam 170% maiores que no Executivo
• Dilma considera lamentável aprovação de reajuste de servidores do Judiciário
• “Grandes grupos econômicos estão ditando a formação de crianças e jovens 

brasileiros”
• Câmara aprova emenda que reduz maioridade penal em crimes hediondos
• Movimentos contra a redução da maioridade denunciam manobra de Cunha
• Patrick Mariano: Aos ricos, benesses, aos pobres, rigor da lei

Empregados da EBSERH seguem negociação com 
direção da empresa

A Condsef está convocando 
os representantes dos 
empregados da Ebserh, que 
compõem a Comissão Nacional 
de Negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) da 
categoria, para a 9ª reunião 
com a direção da empresa no 
próximo dia 14, às 14 horas, 
na sede da Ebserh em Brasília. 
Para o mesmo dia a Condsef 
solicitou uma audiência com 
o presidente da empresa, 
Newton Lima Neto. Esta é a 
reta final para tentar consolidar 
o fechamento deste processo 
de negociações. Para isso, a 

categoria está se organizando 
nos estados e debatendo 
as propostas que envolvem 
cláusulas econômicas e sociais, 
como benefícios, jornada 
de trabalho, entre outros 
temas importantes para os 
trabalhadores. Na 7ª rodada 
de negociações, a Ebserh 
apresentou proposta financeira 
que inclui reajuste salarial de 
5%.

No dia 15/7, partir das 9 
horas, na sede da CONDSEF, 
haverá Assembleia Nacional 
dos Empregados da EBSERH.

Leia mais

Aprovada aposentadoria compulsória aos 75 anos para todos os servidores públicos

O plenário do Senado aprovou 
hoje (1º) o projeto de lei que 

estende para todos os servidores 
públicos os efeitos da chamada 
PEC da Bengala, a emenda 
constitucional que determinou 
a aposentadoria compulsória de 
ministros de tribunais superiores 
aos 75 anos.

Pelo texto aprovado, os 
funcionários públicos também 
passarão a se aposentar 

compulsoriamente cinco anos 
mais tarde – atualmente a 
aposentadoria deles é, no 
máximo, aos 70 anos. A lei, que 
ainda precisa passar pela Câmara 
dos Deputados, será aplicada 
aos servidores dos três Poderes, 
dos estados, dos municípios e do 
Distrito Federal.

Leia mais

Continua amanhã, às 16h, na sede do 
SINTSEF/CE a discussão com o filósofo 
Jorge Luis sobre o seu livro “Sindicalismo 
sem Marx: a CUT como Espelho”. Venha 
participar!
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