
EmprEgados da EbsErh aprovaram Em 
Encontro nacional da catEgoria uma paralisação 
dE advErtência quE acontEcE no dia 26 dEstE 
mês Em todo o brasil. 

a dEcisão foi tomada a partir da inércia do 
procEsso dE nEgociaçõEs EnvolvEndo o act 
2017/2018 dos EmprEgados. a data basE 
da catEgoria é 1º dE março. até hojE nEnhum 
avanço significativo acontEcEu E nEnhum sinal 
foi dado por partE da EmprEsa quE a pauta dE 
rEivindicaçõEs EntrEguE ainda no final do ano 
passado sErá atEndida. a condsEf/fEnadsEf 
oriEnta todas as suas filiadas quE assEgurEm 
apoio logístico E jurídico para viabilizar a justa 
mobilização dos EmprEgados da EbsErh.

as EntidadEs dEvEm Enviar ofício dirEcionado 
às unidadEs da EbsErh informando a dEcisão da 
catEgoria dE paralisar suas atividadEs no dia 
26. a participação E a mobilização dE todos 
os EmprEgados são EssEnciais para cobrar 
avanços E a abErtura EfEtiva dE um procEsso dE 
nEgociaçõEs com a EmprEsa.  

o objEtivo é Evitar o alongamEnto do procEsso 
nEgocial, como Em campanhas antEriorEs. 
para isso, todos dEvEm pErmanEcEr atEntos 
E mobilizados. Essa E outras informaçõEs dE 
intErEssE dos EmprEgados da EbsErh E dEmais 
sEtorEs da basE a condsEf/fEnadsEf vão 
continuar sEndo divulgadas Em nossa página.                                                                                                                                          
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Clique e Saiba maiS
•	o brasil Está à dEriva, sEm 

qualquEr dEbatE consistEntE 
(carta capital) 

•	congrEsso improdutivo porém 
EficiEntE contra trabalhador 
(portal vErmElho)

•	o golpE é 
contra os 
trabalhadorEs 
(brasil dE fato)

Com negociações do ACT travadas, empregados da Ebserh 
farão paralisação de advertência dia 26 de julho 

SINTSEF/CE ESTEvE hojE, 18, Com TrabalhadorES da EbSErh 
Em uma aSSEmblEIa  para dISCuTIr SobrE o proCESSo dE mobIlIzação 

NoS próxImoS dIaS. 
ESTE ENCoNTro TEvE Como pauTa: aCordo ColETIvo dE Trabalho 

2017/2018; ElEIção dE dElEgadoS para o ENCoNTro NaCIoNal 
doS EmprEgadoS daS EmprESaS públICaS; paralISação dE 24h No 

próxImo dIa 26/07; ENCamINhamENToS E INFormES. 
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