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Manifesto aos eMpregados públicos da ebserh
na caMpanha salarial 2018, fortalecer nossa organização independente!

AcAbAmos de reAlizAr o encontro nAcionAl dos empregAdos dA 
ebserh convocAdo pelA condsef/fenAdsef e sindicAtos gerAis A 
elAs filiAdos.
durAnte dois diAs, 19 e 20.12.17, discutimos detAlhAdA-
mente As reivindicAções pArA o Acordo coletivo de trAbAlho 
2018/2019.
foi um encontro democrático, cAdA delegAdo e delegAdA ex-
pressou livremente suAs opiniões e, quAndo necessário, propos-
tAs contrAditóriAs se resolverAm pelo voto.
Assim deve ser numA entidAde sindicAl que constrói A unidAde 
dA cAtegoriA, independentemente do gênero, orientAção filosó-
ficA, opção pArtidáriA, rAçA ou orientAção sexuAl.
lutAremos pelA reposição sAlAriAl e por novAs conquistAs, pelo 
respeito à dAtA-bAse, pArA que As negociAções não sejAm enrolA-
dAs, como A empresA hAbituou-se A fAzer!
iremos nA contrAmão do que foi este Ano de 2017, quAndo um 
estAdo de exceção se implAntA no brAsil e o governo jogA no 
lixo direitos trAbAlhistAs históricos e entregA nossAs riquezAs 
nAturAis às multinAcionAis (petróleo, terrA, minerAis rAros...).
pArA AplicAr essA políticA de destruição, é AtAcAdA A orgAni-
zAção independente dos trAbAlhAdores, como são A condsef/
fenAdsef e sindicAtos gerAis, que se orgAnizArAm historicAmente 
forA do controle do estAdo, rejeitAndo o imposto sindicAl.
nA durA cAmpAnhA sAlAriAl de 2017, conseguimos, Ao menos, 
colocAr um freio A essA ofensivA Ao preservAr prAticAmente 

todAs As cláusulAs sociAis e gArAntir A legislAção trAbAlhistA 
vigente nA dAtA bAse, 01.03.17. lutAremos pArA mAnter essA 
conquistA!
em 2018, será AindA mAis difícil. por isso mesmo, precisAre-
mos estAr mAis firmes, unidos, pelA democrAciA, pelA defesA dAs 
reivindicAções e de nossA orgAnizAção.
unidAde não significA unAnimidAde, mAs sim o respeito Ao quA-
dro democrático comum ,construído coletivAmente.
os direitos, que preservAmos em 2017, forAm resultAdo dA 
greve de 19 de setembro e não de AventurAs oportunistAs que 
semeArAm A divisão e expuserAm setores de nossA cAtegoriA à 
retAliAção pAtronAl.
rejeitAmos e condenAmos cAtegoricAmente Atitudes que, de pú-
blico, AtAcArAm o Act 2017/2018, AprovAdo nAs AssembleiAs 
de bAse, mAs, nos bAstidores, vierAm declArAr que é um bom 
Acordo e, mAlAndrAmente, tentArAm Assiná-lo.
nossA comissão nAcionAl de negociAção pArA o próximo Act 
está formAdA. é elA que representA A vontAde dos trAbAlhAdo-
res e trAbAlhAdorAs dA ebserh.
nossAs entidAdes representAtivAs são A condsef/fenAdsef e 
seus sindicAtos filiAdos. é essA orgAnizAção independente que 
estAmos chAmAdos A fortAlecer.
por uM 2018 de resistência, de lutas e de vitórias!
encontro nacional dos eMpregados da ebserh
condsef/fenadsef

erraMos
ontem, nA mAtériA intitulAdA “nA bAse” onde se lê 

delegAciA de sAúde índigenA (dsei), nA verdAde é 
distrito sAnitário especiAl índigenA  (dsei).

na base 

ontem, 20/12, A 
direção colegiAdA 
do sintsef 
mArcou presençA 

nA confrAternizAção dA célulA de vigilânciA AmbientAl do 
município de fortAlezA. o momento foi de pArtilhA já que 
muitos servidores públicos federAis do ministério dA sAúde 
trAbAlhAm em estruturAs do município conjuntAmente com 
servidores municipAis AtuAndo nA execução de políticAs 
públicAs de sAúde comunitáriA e combAte A endemiAs. 

o Ano AindA nem AcAbou e já temos AtividAdes pArA 2018! 
em 12 de jAneiro (sextA-feirA) será 
reAlizAdo o seminário de plAnejAmento 
estrAtégico e finAnceiro – modulo 
iii, dAs 08 às 17h, nA sede dA 
fetrAce (ruA pAdre mororó, 1055, 
centro, fortAlezA/ce).  pArticipArão 
integrAntes dA direção colegiAdA, 
conselho fiscAl, coordenAção do conselho de 
delegAdos sindicAis de bAse e os coordenAdores gerAis, 
AdministrAtivo e finAnceiro de cAdA delegAciA sindicAl.

agende-se


