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Clique e saiba mais
•	 Na	luta	coNtra	o	golpe	estamos	do	lado	certo	da	história
•	 para	movimeNtos	populares,	Novo	presideNte	da	câmara	maNterá	ageNda	Neoliberal
•	 teNtativa	de	golpe	Na	turquia	deixa	265	mortos,	diz	goverNo
•	 a	caixa	preta	do	stF:	por	que	o	tribuNal	julga	o	que	quer	quaNdo	quer?

Na manhã da última sexta-feira (15), foi 
realizada assembleia na sede do SINTSEF/CE para 
eleição de delegados para Plenária da Condsef, 
que acontecerá dia 23/07, e terá como pauta 

única a Apreciação e Deliberação da Resolução 
aprovada na Direção Nacional. 

A assembleia apresentou informes gerais, 
elegeu os delegados para plenária da Condsef e 
fez uma breve análise de conjuntura do momento 
atual. Os 71 presentes elegeram cinco delegados: 
Raimundo Júnior, José de Assis, José Amorim 
Neto, Lenilton Nepomuceno (representante 
dos PDVistas) e Flávio Inácio de Lima. Maria da 
Conceição ficou na suplência. Liduína Ferreira 
e Afonso Barbosa foram indicados pela direção 
colegiada e referendados pela assembleia para 
participar como delegados.

Assembleia elege delegados para plenária da Condsef, em Brasília

Na última sexta (15), a direção do SINTSEF/CE e os 
empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
- EBSERH realizaram assembleia para deliberar indicativo 
de greve da categoria. Após votação, foi aprovada greve no 
Ceará a partir de 20 de julho, por tempo indeterminado. 
A paralisação visa garantir a retomada do processo de 
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.

Participaram da assembleia os coordenadores Adriano 
Duarte, Hélio Alves, Flávio Inácio de Lima, José Amorim, Luis 
Carlos Macêdo, Raimundo Jr e Roberto Luque.

Os empregados da EBSERH atuam no Hospital 
Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade 
Escola Assis Chateaubriand (MEAC), ambos ligados à 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Contamos com o 
apoio da população!  Por um serviço público digno e de 
qualidade!

Empregados da EBSERH em greve a partir de 20 de julho
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