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SINTSEF/CE PRESENTE NA PLENÁRIA NACIONAL DOS EMPREGADOS DA EBSERH

Terminou nesTa segunda-feira, 4 , a Plenária nacional 
dos emPregados da eBserH. esTe enconTro aconTeceu 
na sede da condsef, em Brasília. 

com a Presença de nove esTados (Ba, ce, go, ma, 
mg, Pe, Pi, rs e se), a caTegoria avaliou o andamenTo das 
negociações e Teve como PrinciPal discussão, moBilização 
das Bases a resPeiTo da morosidade Por ParTe da eBserH soBre o acordo coleTivo de 
TraBalHo 2017/2018. 

Pelo delegado de Base de cada Hu filiado, ficou deTerminado início da greve Por TemPo 
indeTerminado no dia 19/09/2017.

o esTado do ceará ParTiciPou com 4 delegados eleiTos na assemBleia ocorrida no dia 
31.08.17, 1 rePresenTanTe dos emPregados da 
eBserH na comissão do acT e 1 direTor do sinTsef/
ce. 

Por fim, a condsef/fenadsef enviará aos 
sindicaTos filiados as orienTações PerTinenTes a esTe 
movimenTo. 

coleTivo de mulHeres 
do sinTsef/ce esTeve 
reunido na noiTe de onTem, 
4,  Para discuTir os Passos 
de luTa desTe movimenTo 
ao decorrer do segundo 

semesTre de 2017. 
  Tiveram como encaminHamenTos: ‘‘deBaTe soBre reforma 
da Previdência e TraBalHisTa, os imPacTos na vida das 
mulHeres’’, que aconTecerá no Próximo dia 27/09 na 
funasa; ouTuBro rosa; PalesTra soBre saúde da mulHer. 
local: HosPiTal do exérciTo (daTa à confirmar); naTal, 
ação solidária em Parceria com sindicaTo dos Bancários.
esTe econTro conTou com a Presença das comPanHeiras 
riTinHa e iêda marques, do coleTivo de mulHeres do 
sindicaTo dos Bancários.

onTem, 
4, aconTeceu 
no audiTório 
do cenTro de 
conTrole de 
zoonoses de 
soBral, uma 

reunião do sinTsef/desrnorT. o enconTro conTou 
com a ParTiciPação de mais de sessenTa filiados.

na ocasião, foram discuTidos os seguinTes Temas: 
Pdv, aBono Permanência, aPosenTadorias, Pec que 
congela aumenTo de salários,siTuação dos servidores 
descenTralizados e que TraBalHam nas cres, Processos 
da gacen e indenizações. 
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