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Hoje (28/02), pela manHã, os servidores do ibama e 
a direção Colegiada do sintsef realizaram assembleia na 
sede do órgão federal. a Categoria disCutiu o Cenário 

de desmonte da polítiCa ambiental em tempos de golpe a 
demoCraCia no brasil. para fortaleCer a atuação nesse 
tema, os servidores deliberaram por propor de Criação 

do Cargo de agente ambiental federal no Congresso do 
sintsef e na mesa de negoCiação da Condsef.  

durante a assembleia, a Categoria debateu algumas 
reivindiCações Como prioritárias para a luta sindiCal, 

dentre elas o adiCional de periCulosidade para os fisCais; 
e a Correção salarial em 70%, entre os proventos dos 

servidores de nível médio e nível superior, para Corrigir as 
distorções do plano de Carreira.

após a assembleia, representantes da direção Colegiada 
do sintsef, aCompanHados pela delegada de base do ibama 

partiCiparam de uma reunião Com o superintendente da 
autarquia no Ceará, Herbert pessoa lôbo, que ouviu as 

demandas dos servidores e se Comprometeu a levá-las para 
a superintendenCia naCional. o sintsef vai protoColar 

um ofíCio Com às 
reivindiCações e 
seguirá Com os 

servidores na luta 
pelos direitos 

dos servidores, 
monitorando a 

questão.

AssembleiA no ibAmA É AmAnhã! PArticiPe!
cAmPAnhA sAlAriAl nA ebserh 

as trabalHadoras 
e os trabalHadores 

públiCos da empresa 
brasileira de ser-
viços Hospitalares 

(ebserH) no Ceará 
e o sintsef, realizam 

o lançamento da 
CampanHa salarial 
2018, amanHã (01/03), na sede meaC, no rodolfo 

teófilo, às 7H30. 
os trabalHadores da ebserH avaliam que o momento 
é de informar e mobilizar a Categoria, pois desde o ano 

passado a direção da estatal tem se mostrado intransigen-
te quando o assunto é a qualidade do ambiente de tra-

balHo nos Hospitais universitários. prova disso é que na 
negoCiação do aCt de 2017/2018, o reajuste preCisou 
ser judiCializado e as Cláusulas soCiais foram reduzidas. 
para 2018/2019, as perspeCtivas seguem difíCeis, pois a 
diretriz do governo federal é reduzir Custos a qualquer 

preço, direitos ou qualidade dos serviços públiCos.


