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Mais de 5 mil servidores vão a Brasília e abrem 
caminho para greve geral no setor público federal

Com a determinação do governo em condicionar avanços nos 
processos de negociação a aceitação de proposta de reajuste de 
21,3% dividida em 4 anos e já rejeitada pela maioria, servidores 
promoveram nesta quarta-feira um dia de mobilização com 
paralisações em todo o Brasil. Em Brasília, mais de 5 mil servidores 

de diversas categorias das Três Esferas marcharam pela Esplanada dos Ministérios. A atividade, convocada 
pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasef) e que abre caminho 
para uma greve geral no setor, terminou em frente ao Palácio do Planalto onde uma comissão de 
representantes das 22 entidades que compõem o fórum foi recebida na Secretaria-Geral da 
Presidência da República. Fonte: Condsef; Foto SINDSEP-DF

Em assembleia ocorrida ontem, 22, no Hospital 
Universitário Walter Cantídio, os trabalhadores da EBSERH 
no Ceará decidiram convocar assembleia geral para 
discutir, dentre outros pontos, a paralisação de 48 horas 
nos dias 30 e 31 de julho. O coordenador jurídico Adriano 
Duarte e a advogada Joyce Rangel estiveram presentes.

Confira o edital da assembleia abaixo:

Trabalhadores da EBSERH terão assembleia geral amanhã, às 11h30

Leia mais

Clique e saiba mais
• Servidores públicos federais fazem marcha na Esplanada dos Ministérios
• Folha combina perguntas com Odebrecht; direção do jornal pediu a entrevista
• Imprensa está entre as instituições que o brasileiro menos confia
• Agora já está faltando ‘senso de ridículo’ a Moro na Lava Jato, diz advogado
• Depois de ser pego, Cunha repete duas CPIs já abertas no Senado
• Percebi o racismo com porta batendo na minha cara, conta Elza Soares
• Índios se articulam contra retrocessos na política nacional de demarcações

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará - 
SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os empregados 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para participar da ASSEMBLEIA GERAL, a ser 
realizada no dia 24 de julho de 2015, às 11h30 em primeira convocação e às 12h, em segunda convocação, 
na sala de reuniões do laboratório do Hospital Universitário Walter Cantídio (Rua Capitão Francisco Pedro, 
1290 - Rodolfo Teófilo), para discutir a seguinte pauta: 1) Deliberações; 2)Acordo Coletivo de Trabalho 
2015/2016; 3) Paralisação de 48 horas nos dias 30 e 31 de julho de 2015; 4) Encaminhamentos.
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