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Encontro nacional dos 
trabalhadorEs da EbsErh Em bsb

Nos dias 19 e 20, acoNteceu Na coNdseF/ FeNadseF, 
em Brasília - dF, o eNcoNtro NacioNal dos empregados 

da eBserH. o momeNto reuNiu os delegados eleitos em 
assemBléias Nas suas Bases Nos estados, para 

discutir as reiviNdicações da categoria que devem 
Fazer parte do act 2018/2019. 

duraNte o eNcoNtro, Foram ajustadas 42 cláusulas do 
act vigeNte e mais 22 Novas cláusulas, coNstituiNdo as-

sim, 64 cláusulas (act 2018/2019). tamBém Foi Formada 
a comissão NacioNal que participará das Negociações com a 
empresa. ao FiNal, Ficou deliBerado que No ato do proto-
colo das propostas elaBoradas Na eBserH, será laNçada 

a campaNHa salarial Na deFesa das reiviNdicações da catego-
ria, maNteNdo a Base moBilizada para tal Fim.

colEtivo dE mulhErEs do sintsEF

na basE!

Nessa semaNa de coNFraterNizações, as 
iNtegraNtes do coletivo de mulHeres do siNtseF 
tamBém realizaram a sua. a atividade acoNteceu 

Na seguNda-Feira (18/11), coNtou com 
troca de lemBraNciNHas e votos de 
muita parceria Nas lutas de 2018. 

Na seguNda-Feira, 18/12, a direção colegiada do 
siNtseF participou de reuNião com os servidores 

Na delegacia de saúde íNdigeNa (dsei). o momeNto 
coNtou com um BalaNço soBre os desaFios eNFreNtados 

No órgão duraNte 2017. temas como relações 
iNterpessoais e as coNdições de traBalHo tamBém Foram 

discutidos.

act conab 2018

como a direção da coNaB empurrou as Negociações do 
act 2018 para jaNeiro, oNtem, 19/11, os empregados 
púBlicos que atuam em soBral, realizaram uma reuNião 

para discutir a postura desrespeitosa do goverNo 
golpista de temer e moBilizar a categoria para coNstruir 

Novas estratégias de reiviNdicações.


