
Ocorreu ontem, 19, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito 
Federal (SINDSEP-DF), o Encontro Nacional dos Trabalhadores da Saúde, do qual participaram os 
coordenadores do SINTSEF/CE, Adriano Duarte e Flávia Saboia. O evento reuniu 81 delegados (as) e 
03 observadores, dentre trabalhadores do Ministério 
da Saúde, FUNASA e SESAI, representando 20 estados 
da Federação. Dentre as discussões destacamos a 
preocupação com a redistribuição dos servidores da 
atenção básica que ainda se encontram lotados na 
FUNASA e os problemas enfrentados nos planos de 
saúde CAPSAUDE e GEAP.

Tão logo seja possível divulgaremos os 
desdobramentos e encaminhamentos do encontro.
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Clique e saiba mais
•	 Documento	peDinDo	cassação	De	manDato	De	cunha	tem	1	milhão	De	assinaturas
•	 o	óDio	que	alimenta	quem	exalta	torturaDores
•	 os	anteceDentes	Da	tormenta	inDicam	por	onDe	recomeçar

•	 empregaDos	Da	ebserh	propõem	paralisação	De	48	horas	em	maio	e	se	mobilizam	por	act	2016/2017

Encontro discute questões dos trabalhadores da saúde

O início da noite de ontem foi marcado por uma homenagem 
a Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Cerca de 
500 mulheres levaram flores em solidariedade à presidenta, após 
o impeachment ter sido aprovado na Câmara dos Deputados. 
Segundo as participantes, o ato também serviu como protesto 
contra as provocações machistas proferidas pelos parlamentares 
durante a votação.

Elas entoaram cantos e palavras de ordem, com frases como “Não 
vai ter golpe, vai ter luta”, “Cunha sai, Dilma fica” e “No meu país eu 
boto fé porque ele é governado por mulher”. Diante do ato de apoio, 
Dilma desceu a rampa do Palácio para abraçar as manifestantes, 
posar para fotos e receber as flores. O encontro, intitulado ‘Abraço 
da Democracia – Mulheres Com Dilma’ foi organizado pelas redes 
sociais por militantes feministas. No Facebook, foram lançadas hoje 
as hashtags #FicaQuerida e #MulheresComDilma.

Clique e veja o emoCionante vídeo.

Dilma se junta às mulheres no palácio do 
planalto

Faltam 21 
dias para 

encerramento 
das eleições para 

Delegados de Base 
do SINTSEF/CE.
Clique aqui e saiba 

mais.

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1SkKcAB
http://bit.ly/1TjdrWS
http://bit.ly/1qE2Qw5
http://bit.ly/1StzfyN
http://bit.ly/26fe3ni
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