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Fonte: O Povo

Charge do dia

FORÇA E RESISTÊNCIA É A PALAVRA DE ORDEM! ACT, JÁ! 
Reunidos em assembleia na manhã desta quaRta-feiRa, 20, os 

empRegados da ebseRh no CeaRá deCidiRam pela suspensão da 
paRalisação e manutenção do estado de gReve até nova audiênCia do 
tst  que teRá CRonogRama de negoCiação até o dia 22/09/2017 
(CalendáRio de audiênCias).

a deCisão pautou-se no Resultado da mediação oCoRRida na 
última teRça-feiRa, 19. na oCasião, a viCe-pResidênCia do tRibunal 
supeRioR do tRabalho - tst, dR. RogéRio neiva pinheiRo, pediu 
um voto de Confiança aos empRegados da ebseRh paRa que as 

negoCiações fossem Retomadas.
no CeaRá, os empRegados entRaRam em gReve ontem, 19, e desde então demonstRam foRça e ResistênCia 

paRa fazeR uma paRalisação efetiva e Com Responsabilidade e Respeito.  

‘‘LeMBre-Se: a PerSeVeraNÇa daS oNdaS do Mar, É QUe FaZ de 
Cada reCUo, UM PoNTo de ParTida Para UM NoVo aVaNÇo’’

aCordo CoLeTiVo de TraBaLho, já! 

hoje, 20, o Coletivo de mulheRes 
do sintsef/Ce RepResentado poR sua 
CooRdenação, paRtiCipou da Reunião 
do Coletivo estadual da mulheR 
tRabalhadoRa da Cut/Ce que 
aConteCeu na sede do sindiCato dos tRabalhadoRes em teleComuniCações e opeRadoRes 
de mesas telefôniCas do estado do CeaRá (sintel). 

estiveRam pResentes nesse evento as entidades sindiCais: sindpd, sindiCato dos 
sapateiRos, sindvaloRes, sinsCe sintel, sintsef/Ce, fetRaeCe e Cut/CeaRá.

essa Reunião teve Como pauta: oRganização do  ‘‘28 de setembRo’’, dia de luta pela 
desCRiminalização do aboRto na améRiCa latina; dia  25 de novembRo dia pela não 
violênCia ContRa mulheR; 2° outubRo Rosa síndiCa; CuRso de foRmação polítiCa e 
empodeRamento das mulheRes e Campanha pela Revogação da lei tRabalhista. 

este enContRo Contou Com a paRtiCipação Coletivo de mulheRes Com defiCiênCia e 
RepResentantes do outubRo Rosa CeaRá. 
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