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Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiária de jornalismo: Letícia Almeida (UFC)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Clique e saiba mais

•	 Trabalhadores	realizam	aTos	pelo	brasil	em	defesa	da	ClT
•	 Campanhas	políTiCas	serão	mais	CurTas	e	baraTas;	enTenda	as	mudanças
•	 sem	diálogo,	Temer	sinaliza	proposTas	para	suposTa	“reforma	agrária”
•	 as	urnas	nos	reservam	uma	‘primavera	feminina’?

Fique atento!
sairão ônibus da sede do 

sintseF/Ce às 6h30 e às 7h30.
a partir de 6h30 será servido 

CaFé da manhã para os Filiados, no 
loCal do enContro.

Ebserh: empregados esperam 
desfecho do ACT

Empregados da Ebserh promoveram 
assembleias em todo o Brasil e maioria acatou 
mérito de termos fixados em audiência de 
conciliação no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) que aconteceu no último dia 10. A decisão 
foi protocolada no tribunal na terça-feira, 16, 
pela assessoria jurídica da Condsef. Agora o TST 
deve notificar a empresa que irá se posicionar 
sobre a resposta dos empregados. A expectativa 
é de que finalmente se chegue a um consenso 
e se possa consolidar a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 
2016 a 2017.  Leia mais. Fonte: CondseF

Reunião Com tRabalhadoRes da saúde da Regional 
i, oCoRRida na sexta-FeiRa 12, no Posto de saúde 
FloResta, baiRRo ÁlvaRo Weyne, disCutiu  temas da 

ConjuntuRa naCional, PlenÁRia e CongResso da CondseF. 
a advogada joyCe Rangel RePassou os inFoRmes 

juRídiCos. estiveRam PResentes os CooRdenadoRes FlÁvia 
saboia, hélio alves e heRmenegildo samPaio (suPlente).

Não esqueça: neste 
sábado, 20, tem 
assembleia estatutária

De acordo com covocação do 11º Congresso, ocorrido 
em setembro de 2015, e em conformidade com os artigos 
14, 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, a Direção Colegiada 
do SINTSEF/CE convida os filiados para participarem 
de uma Assembleia Estatutária, neste sábado dia 20 de 
agosto, com início às 8h em primeira convocação, e às 
8h30, em segunda convocação. O encontro 
será no Romanos Hotéis, (R. Pe Pedro 
Alencar, 2200, Messejana). O atual estatuto 
pode ser aCessado aqui.

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2b0uETU
http://bit.ly/2bclzeb
http://bit.ly/2bclsiz
http://bit.ly/2bcms6e
http://bit.ly/2bdCxYx
http://bit.ly/1VzYrGz

