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A direção colegiAdA do SintSef/ce e umA comiSSão de 
trAbAlhAdorAS e trAbAlhAdoreS dA ebSerh eStiverAm 

reunidoS hoje, 23/01, com o Superintendente dA ebSerh e 
SuA ASSeSSoriA pArA trAtAr dAS jornAdAS de trAbAlho A Serem 

reAlizAdAS durAnte o cArnAvAl. 
 oS empregAdoS públicoS reivindicAm umA eScAlA em que 
ninguém SejA prejudicAdo, ou SobrecArregAdo durAnte o 
feriAdo. ApóS longo debAte, ficou encAminhAdo que no 

próximo 29/01, àS 09h, o SintSef e trAbAlhAdoreS 
dA ebSerh entregArão umA propoStA de jornAdA A Ser 

AnAliSAdA pelA direção dA empreSA.

EmprEgados públicos sE 
rEúnEm com dirEção da EbsErh/cE
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A condSef/fenAdSef, pArticipou, no último 18/01, de 
reunião com repreSentAnteS dA geAp SAúde, operAdorA 

que Atende A mAioriA doS ServidoreS do executivo e SeuS 
dependenteS. durAnte o encontro, foi queStionAdo 

porque A direção dA operAdorA pretende implAntAr um 
reAjuSte de 19,94% noS plAnoS de SAúde em 2018.

conSiderAndo o percentuAl elevAdo, A condSef/
fenAdSef vAi AcionAr A juStiçA contrA o reAjuSte que 

pretende Ser AplicAdo. vAle lembrAr que com A emendA 
conStitucionAl (ec) 95/16, que prevê congelAmento 
de inveStimentoS públicoS por 20 AnoS, A rendA doS 

ServidoreS federAiS Será diretAmente AfetAdA e ArcAr com 
eSSe percentuAl bem AcimA dA inflAção é um AbSurdo.

lEia mais Em www.condsEf.org.br

condsEf/fEnadsEf acionará Justiça contra 
rEaJustE dE quasE 20% anunciado pEla gEap

É amanhã - 24 dE JanEiro!
por quE os procEssos Jurídicos quE dEviam garantir os 
dirEitos dos trabalhadorEs dEmoram anos, Enquanto 
o JulgamEnto dE lula, sEm provas, sErá rEalizado Em 

mEnos dE sEis mEsEs? independente dAS eleiçõeS de 2018, 
devemoS combAter oS deSmAndoS do judiciário e cobrAr A 

gArAntiA dA democrAciA no pAíS. 
amanhã É dia dE ir às ruas!
fortalEza 8h, prAçA dA juStiçA federAl
cariri 9h, prAçA dA prefeiturA em juAzeiro do norte
cratEús 8h,concentrAção nA Sede dA juStiçA federAl;
limoEiro do nortE - 7h - 
prAçA dA juStiçA federAl, Ao 
lAdo do SupermercAdo pinheiro;
Quixadá - 8h - prAçA coronel 
nAnAn, em frente Ao SindicAto 
doS trAbAlhAdoreS rurAiS;
sobral - 7h - concentrAção nA 
prAçA de cubA.

E a pElEJa sEguE...


