
Na última sexta (6), o secretário de administração 
Josemilton Costa e o secretário-geral Sérgio Ronaldo da 
Silva representaram a Condsef em uma palestra na sede do 
DNOCS (Av. Duque de Caxias, 1700 - Centro).  Participaram 
centenas de servidores da autarquia, bem como os 
coordenadores José Amorim Neto, Francisco Teles, José 
Ataílde e Adriano Duarte. O evento tinha como objetivo 

discutir a campanha salarial 2015 e pautas específicas 
da categoria, como a reestruturação do órgão e a 
implantação arbitrária de uma catraca na portaria do 
prédio, ação que ocorreu sem consulta da opinião 
dos trabalhadores. 

Em suas falas, os coordenadores gerais Luís Carlos 
Macêdo e Luciano Filgueiras enfatizaram a necessidade de uma atividade de paralisação na portaria 
do prédio para pautar e chamar atenção para o problema. “Nós temos que chegar aqui com faixas e 
paralisar lá na frente, ninguém sobe. Temos que reivindicar!”, disse Luís Carlos Macêdo.

Clique e veja vídeo de Josemilton sobre o encontro.

Clique e saiba mais

Na última sexta-feira, 6, o encontro de 
aposentados e pensionistas reuniu também 
filiados da ativa em referência ao Dia do Servidor 
Público, passado em 28 de outubro.

Na ocasião, o servidor do INCRA Ward Demétrio, 
facilitou uma discussão com o tema “Qualidade de 
vida e relacionamento interpessoal”.

Clique e leia mais.

•	 Servidor	federal	pode	deSiStir	de	adeSão	de	previdência	complementar

•	 Quando	a	juStiça	Serve	de	palco	político
•	 confira	a	cobertura	eSpecial	Sobre	a	tragédia	em	mg
•	 projeto	Que	reúne	múSicoS	do	conjunto	palmeiraS	apreSenta	Show	autoral
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Palestra no DNOCS discute acordos e questões específicas

Por uma vida mais feliz EBSERH: assembleia 
discute novas e antigas 
demandas

Os empregados da EBSERH reuniram-se 
na última sexta-feira, 6, com a presença do 
diretor da Condsef Sérgio Ronaldo da Silva 
para discutir pendências do último acordo 
coletivo e iniciar a construção do próximo. 
Clique aqui e Confira mais.

https://youtu.be/Abx3uM_cGac
http://sintsefceara.org.br/educacao-bom-humor-e-verdade-garantia-de-um-bom-ambiente-de-trabalho/
http://bit.ly/1PxDw3t
http://bit.ly/1Qp5bEu
http://bit.ly/1kFRkx5
http://bit.ly/1QdOBIx
http://www.sintsefceara.org.br
http://sintsefceara.org.br/empregados-da-ebserh-discutem-questoes-do-act/

