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Clique e saiba mais
•	 Mobilização	nesta	segunda,	01,	coMbate	projeto	de	arrocho	ao	funcionalisMo

•	 #forateMer:	ato	reúne	Mais	de	10	Mil	pessoas	eM	fortaleza
•	 próxiMo	à	decisão	do	senado,	esquerda	faz	Manifestação	Maior	que	direita	eM	são	paulo
•	 eles	quereM	acabar	coM	lula,	Mas	podeM	torná-lo	ainda	Mais	forte

Empregados da EBSERH decidem suspender greve até realização 
de audiência no dia 10/8

Reunidos em assembleia na 
manhã desta segunda-feira, 1º 
de agosto, os empregados da 
Ebserh no Ceará decidiram pela 
suspensão da paralisação e 
manutenção do estado de greve 
até nova audiência do TST a 
ocorrer no dia 10.

A decisão pautou-se no 
resultado da mediação ocorrida 
na última última quarta-feira, 
27 de julho. Na ocasião, o 
ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Emmanoel 
Pereira, pediu um voto de 
confiança aos empregados da 
Ebserh para que as negociações 
fossem retomadas.

No dia 10 de agosto haverá 
uma nova audiência no TST. A 
partir do que for decidido os 
empregados discutirão no dia 12 
os novos passos do movimento.

No Ceará, os empregados 
entraram em greve no dia 

20 de julho e desde então 
demonstraram força e 
resistência para fazer uma 
paralisação efetiva e com 
responsabilidade. Confira as 
imagens do movimento em 
nosso site.

Na última sexta (29) aposeNtados e peNsioNistas 
reuNiram-se para disCutir as pautas do segmeNto. Na mesa de 
trabalho maria CoNCeição (CoordeNadora de aposeNtados e 
peNsioNistas), geraldo Costa (CoNselho FisCal) e soCorro 
aleNCar (Filiada).

diREitoS HumanoS na EScola São 
BaSE paRa dEmocRacia

“tema é traNsversal e requer Formação 
em valores da liberdade, da igualdade, 

da solidariedade, da tolerâNCia, da paz e, 
eNglobaNdo tudo, isso da demoCraCia. teorias 
Não bastam. é preCiso CoNviver. quem Fala em 

Nome de ‘esCola sem partido’ tem partido, e quer 
exCluir o peNsameNto CrítiCo. Não é eduCação” , 

maria viCtoria beNevides, proFessora.
Clique e assista o vídeo
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