
Ano VI - Nº 1363 - 17/11/2017

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.

Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos

Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE) 

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

A direção colegiAdA do SiNTSeF/ce eSTeve reuNidA hoje (17), 
em ForTAlezA, em SuA TrAdicioNAl reuNião SemANAl. 

ForAm SociAlizAdoS oS iNFormeS gerAiS e diScuTidAS eSTrATégiAS 
pArA melhor ATeNder àS demANdAS doS FiliAdoS. NA ocASião, TodoS 
FizerAm um miNuTo de SilêNcio em homeNAgem AoS compANheiroS 

ipojucã mAciel (dNocS) e eugeNio colAreS (miNiSTério dA 
FAzeNdA), FAlecidoS receNTemeNTe .

#SintSefce #naLuta

AcoNTeceu oNTem (16), mAiS umA ASSembleiA doS TrAbA-
lhAdoreS dA ebSerh pArA diScuTir o AcT 2017/2018. 
NA oporTuNidAde, ForAm SociAlizAdoS oS iNFormeS dAS 
TeNTATivAS de NegociAção mediAdAS pelo TribuNAl Supe-
rior do TrAbAlho (TST). A SiTuAção permANece de impASSe. 
A direção dA ebSerh mANTém A NegATivA do reAjuSTe e 
AiNdA quer reTirAr direiToS dAS clAuSulAS SociAiS do AcT 
2016/2017. NAcioNAlmeNTe, o SeNTimeNTo eNTre oS em-
pregAdoS públicoS é de iNdigNAção e que Se FAz NeceSSário 
pArTir pArA A úlTimA AlTerNATivA de eNTrAr em greve.

diANTe deSSe coNTexTo, A ASSembleiA deliberou pelA reTo-
mAdA do movimeNTo pArediSTA e pelo iNgreSSo do diSSídio 
coleTivo e/ou medidAS judiciAiS em deFeSA doS TrAbAlhA-
doreS, cASo coNTiNue o impASSe dAS NegociAçõeS do AcT 
2017/2018.

A reTomAdA dA greve A pArTir do diA 21/11/2017 Foi 
AprovAdA por uNANimidAde. NA próximA SeguNdA-FeirA (20) 
AcoNTecerá NovA ASSembleiA pArA diScuTir oS deTAlheS dA 
pArAliSAção e compArTilhAr A pArTicipAção do ceArá NAS   

ArTiculAçõeS juNTo à coNdSeF/FeNAdSeF em brASíliA.

cOnaB tamBém Segue em impaSSe

No voz do SiNTSeF publicAdo em 09/11, divulgAmoS 
que A coNdSeF/FeNAdSeF hAviA mArcAdo umA 
reuNião com A ASNAb e A cNTc pArA 
coNSTruir um eNTeNdimeNTo comum 
e TeNTAr reAbrir A NegociAção do 
AcT 2017/2018 doS TrAbAlhA-
doreS dA coNAb. o eNcoNTro 
ocorreu No úlTimo diA 14/11, 
em brASíliA-dF e AS eNTidAdeS 
decidirAm eNviAr SoliciTAçõeS 
à coNAb pediNdo A imediATA 
reAberTurA dA 
NegociAção com A 
comiSSão pATroNAl.

- act eBSeRH - 
DiReçãO Da empReSa nãO negOcia ReajuSte e ainDa queR RetiRaR DiReitOS naS cLauSuLaS SOciaiS

ReuniãO Da DiReçãO cHaRge DO Dia


