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“A luta continua, porra!” mas continua com um saudade danada de quem se tornou 
imprescindível a ela. Nossa homenagem a Vito Giannoti

“Vito Giannotti era uma referência para todos 
nós que lutamos por uma Brasil melhor, mas 

particularmente para os que atuam na luta pela 
democratização da comunicação”. Centro de 

Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

“Suas palestras eram movidas a sonho e 
convicção. Com a mesma fluidez de suas prosas. 

Era crítico ácido de sindicatos e movimentos 
que desprezam a necessidade de produzir 

comunicação de qualidade com a sociedade – 
com linguagem respeitosa e clara, com elegância, 

com profissionalismo”. Rede Brasil Atual

Incansável, Gianotti nunca desanimava frente 
às dificuldades da conjuntura, fossem elas quais 
fossem. Como lembrou o jornalista carioca Gus-
tavo Barreto, quando todos já estavam cansados 
de tanta injustiça, tanta dor e tanta exploração, 
lá vinha ele gritando: ‘levanta garoto’. “Ele ree-
nergizava todos”, resumiu. Sua enteada, Luiza 
Santiago, lembrou a frase do padrasto que se 
tornou célebre no mundo sindical brasileiro:

“A luta continua, porra!” Carta Maior

Italiano de nascença, brasileiro por escolha, carioca 
por semelhança, operário por profissão, comunicador por 
vocação, encantador por existência: Vito Giannoti.

Falecido na sexta-feira, 24, Vito deixa em nós várias 
lições. Desde o primeiro contato do SINTSEF/CE com suas 
ideias, em 2010. Giannotti passou a fazer parte de nossa 
entidade: esteve em cursos de comunicação, oratória, 
formação política, no 10º Congresso, em 2012 e nas 
comemorações dos 26 anos do SINTSEF em abril deste ano. 
Fez-se presente em nossa luta com força, simpatia e carisma 
sem igual. A nós fica a tristeza de sua partida, a felicidade de 
ter partilhado um pouco de sua existência neste mundo e a 
riqueza de comungar de suas ideias e ideais, para sempre! 

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Ceará - SINTSEF/CE comunica 
à população cearense, que os empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, 
aprovaram em assembleia realizada no último dia 24 de julho de 2015, paralisação de 48 horas, nos dias 
30 e 31 de julho, quinta e sexta-feira. A paralisação sinaliza para o governo federal que as negociações 
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) precisam avançar. Os empregados da EBSERH atuam no Hospital 
Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), ambos ligados 
à Universidade Federal do Ceará (UFC).

Contamos com o apoio da população! Por um serviço público digno e de qualidade!
A Direção Colegiada.

COMUNICADO À POPULAÇÃO - PARALISAÇÃO 48H EMPREGADOS DA EBSERH
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