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Clique e saiba mais

SINTSEF/CE de luto. Carlão, presente!
Recebemos tristemente na tarde de 

ontem (16) a notícia do falecimento 
inesperado de nosso companheiro e ex-
coordenador geral Carlão. Carlos Alberto 
Nascimento Nogueira, era servidor 
federal da Funasa e atuava há algum 
tempo junto ao governo do Estado, 
como assistente técnico e conselheiro 
do Conselho Estadual de Saúde (Cesau) 
e mestre de cerimônia da Secretaria 
da Saúde do Estado. No SINTSEF/CE 
foi coordenador geral na gestão 2010 - 
2013. Sempre com um violão de lado, 
um sorriso no rosto e o sangue político 
no coração Carlão nos deixa boas 
lembranças e muitas saudades. À família 
os nossos sentimentos e solidariedade.

Assembleia discute greve e elege delegados 
para Plenária da Condsef

Assembleia realizada nesta quinta-feira (16), com 
filiados de Fortaleza e Região Metropolitana elegeu 
Afonso Barbosa, Aldemir Carneiro, Xirleide Barroso, 
Reginaldo Vasconcelos e Antônio Batista para 
representarem o SINTSEF/CE em plenária nacional 
da Condsef que ocorre amanhã, 18. Além da eleição 
a assembleia discutiu a realidade atual da luta dos 
servidores e a adesão à greve geral a partir do dia 22 
próximo. Alguns órgãos, como por exemplo o Incra, 
já tiraram posicionamento de greve. Confira imagens 
em nosso site e página do facebook.

Empregados da Ebserh realizam paralisação 
de 48 horas no fim do mês

Empregados da Ebserh aprovaram em assembleia 
nacional que aconteceu nesta quarta-feira na sede 
da Condsef, em Brasília, a realização de 48 horas 
de mobilização com paralisação nos dias 30 e 31 
deste mês. Na assembléia nacional, das 17 unidades 
representadas, de 12 estados (MG, SE, PE, MT, AL, 
CE, BA, PI, MA, RS, ES, AM) e o Distrito Federal, 15 
optaram pela rejeição a cláusulas consideradas 
cruciais. Na quarta-feira, 22, o SINTSEF/CE terá 
assembleia local com os trabalhadores da empresa.

Leia mais

• Confira os relatórios das negociações do Acordo Coletivo da EBSERH
• Intenção do governo em leiloar folha de pagamento do servidor deve manter 

categoria alerta
• Delator acusa Eduardo Cunha de pedir propina de 5 milhões de dólares
• Chega ao fim a presidência de Eduardo Cunha
• Índios denunciam péssimas condições dos veículos que transportam doentes
• Há um perfil de quem é considerado traficante: pobre e negro”
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