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Clique e saiba mais

•	 Condsef	partiCipa	hoje	de	dia	naCional	de	mobilização	em	defesa	da	Classe	trabalhadora
•	 Com	“fora,	temer”	liberado,	espeCtadores	protestam	nas	ruas	e	estádios	no	rio
•	 Governo	usa	terrorismo	eConômiCo	para	passar	reforma	da	previdênCia
•	 projeto	visão	nas	mãos	estimula	desenvolvimento	inClusivo	para	pessoas	Com	defiCiênCia

Assembleia dos empregados da EBSERH discute rumos do movimento
Na última sexta-feira, 12, os empregados da 

EBSERH reuniram-se em assembleia para discutir os 
rumos da mobilização em torno do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 2016/2017.

Na ocasião foi apresentado o relatório do Comando 
Nacional de Mobilização em relação à audiência 
ocorrida no dia 10 de agosto com o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), com participação da empresa e da 
Condsef (Clique aqui e aCesse o relatório Completo).

No relatório o Comando indica uma proposta que 
inclui um percentual de 9% para o reajuste, adoção 
de regime de 12x36 na forma proposta pela empresa 
com detalhamento específico (ver relatório) criação 
de Grupo de Trabalho sobre temáticas diversas,dentre 
outras questões.

Os empregados do Ceará concordaram com a 
proposta feita pelo Comando de Mobilização. Ao 

colher as considerações de todos os estados a Condsef 
encaminhará decisão à Empresa e ao TST.

Na assembleia de sexta foram também eleitos os 
delegados ao XII Congresso da Condsef. Participaram 
do encontro os diretores Roberto Luque, Adriano 
Duarte, Hélio Alves, Afonso Barbosa e Flávia Sabóia.

SINTSEF/CE promove encontro dos servidores dos órgãos militares 

No último sábado, 13, o SINTSEF/CE realizou pela 
primeira vez um encontro específico dos servidores civis 
das forças armadas. O encontro tem extrema relevância, 
visto que, em tempos de retrocessos e de descasos 

com as pautas da classe trabalhadora, é fundamental 
fortalecer o debate e incentivar o pensamento crítico 
da categoria, para que, com argumentos sólidos e 
justificados na ponta da língua, possamos cumprir 
nosso papel na luta contra a retirada de direitos.

Com a presença de 25 filiados, o evento contou 
com a presença dos membros da Condsef Luis Cláudio 
de Santana e Márcia Ferreira da Silva, que também 
compõe o Sindicato dos Servidores Civis do Ministério 
da Defesa no Rio de Janeiro (SINFA/RJ), responsáveis 
pela condução das discussões, que dentre outras coisas 
falou da transposição dos servidores do PGPE para o 
plano de Tecnologia Militar (PCCTM). Também estiveram 
presentes os diretores do SINTSEF/CE Adriano Duarte, 
Lino Moreira, José Amorim, Lucy Mary, Francisco Teles e 
Abelardo Lima (suplente), os três últimos pertencentes ao 
quadro civil das forças armadas.
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