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Clique e saiba mais
•	 Centrais	sindiCais	Cogitam	greve	geral	Caso	reforma	trabalhista	de	temer	seja	aprovada
•	 enContro	de	Centrais	sindiCais	busCa	Consenso	sobre	pautas	que	envolvem	trabalhadores
•	 em	uma	déCada,	agronegóCio	gerou	70%	do	desmatamento	na	amériCa	latina
•	 ações	apontam	para	privatizações	em	universidades	públiCas

Amanhã, 28, tem passeata dos empregados da EBSERH

Plenária da Condsef reforça Dia Nacional contra o Golpe
Representantes da maioria 

dos servidores do Executivo de 19 
estados (AM, AP, BA, CE, GO, MA, 
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, 
RS, SE, SP, TO) e o Distrito Federal 
realizaram plenária nacional da 
categoria no sábado, 23.

Depois de promover uma análise 
sobre as ameaças que rondam 
servidores, serviços públicos e toda 
classe trabalhadora brasileira, os 
federais aprovaram um calendário 
de atividades que inclui a participação no próximo 
domingo, 31, do dia nacional de mobilização contra 
o golpe em curso no Brasil.

O SINTSEF/CE foi representado pelos delegados 
eleitos em assembleia ocorrida no último dia 
15 de julho: Raimundo Júnior, José de Assis, José 

Amorim Neto, Lenilton Nepomuceno (representante 
dos PDVistas) e Flávio Inácio de Lima. Além dos 
eleitos, também participaram dois delegados 
indicados pela Direção Colegiada e referendados 
pela assembleia citada: Liduína Ferreira e Afonso 
Barbosa.

Com informações da Condsef. Leia Mais.

Em greve desde o último dia 20, os empregados 
da área da saúde vinculados a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) que trabalham 
na Maternidade Escola (MEAC) e no Hospital das 
Clínicas (HUWC) farão nesta quinta-feira, 28, uma 
passeata pelas ruas do entorno das duas unidades 
hospitalares. A greve ocorre em virtude da falta de 
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da 
categoria e de itens não cumpridos do ACT passado. 
A concentração para a passeata será às 8h em 
frente ao Hospital Universitário Walter Cantídio 
(HUWC).

Ontem, em Brasília foi 
instalado o Comando 
Nacional de Greve dos 
empregados da EBSERH, importante 
para manter atualizados os informes 
da greve e quadro da greve nacional. 
Foi decidido fazer rodízio entre os 
estados para presença no Comando. Esta 
semana, (25 a 29) estariam os representantes do 
Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco. O 
representante do Ceará é o técnico em segurança 
do trabalho Francisco das Chagas dos Santos.
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