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O SINTSEF E OS TrabalhadOrES da EbSErh rEalIzaram 
hOjE (01/03), um caFé da maNhã para marcar O INícIO da 
campaNha SalarIal 2018 dOS EmprEgadOS públIcOS NO 
cEará.  O ObjETIvO FOI INFOrmar E mObIlIzar a caTEgOrIa, 

pOIS dESdE O aNO paSSadO, a dIrEçãO da ESTaTal TEm SE 
mOSTradO INTraNSIgENTE quaNdO O aSSuNTO é a qualIdadE 

dO ambIENTE dE TrabalhO NOS hOSpITaIS uNIvErSITárIOS. 
Na NEgOcIaçãO dO acT dE 2017/2018, O rEajuSTE 

prEcISOu SEr judIcIalIzadO E aS cláuSulaS SOcIaIS FOram 
rEduzIdaS. para 2018/2019, ENTrE aS rEIvINdIcaçõES 

dOS TrabalhadOrES, além dO rEajuSTE SalarIal, Também SE 
prETENdE a rEduçãO da 
jOrNada dE TrabalhO, 
um adIcIONal dE rIScO 
bIOlógIcO E O dIrEITO 

a hOrárIO ESpEcIal 
para EmprEgadOS E 

ESTudaNTES.

Campanha Salarial e aCT ebSerh 1ª ConferênCia naCional 
de VigilânCia em Saúde

SErvIdOrES FEdEraIS 
dO mINISTérIO da 
SaúdE NO cEará 
parTIcIpam da 1ª 
cONFErêNcIa NacIO-
Nal dE vIgIlâNcIa Em 
SaúdE, quE acONTEcE 
Em braSílIa - dF, 
ENTrE OS dIaS 27/02 E 02/03. O EvENTO rEúNE pESSOaS 
dE TOdaS aS rEgIõES dO braSIl E ESTá dIScuTINdO a rESpON-
SabIlIdadE dO ESTadO cOm a vIgIlâNcIa Em SaúdE. pENSada 
aINda NO gOvErNO da prESIdENTa dIlma rOuSSEF (pT), a 
cONFErêNcIa dEvErIa FOmENTar a cONSTruçãO dE uma pOlí-
TIca NacIONal dE vIgIlâNcIa Em SaúdE, cOm a maNuTENçãO 
dE dIrEITOS cONquISTadOS E a dEFESa dE um SuS públIcO E 
dE qualIdadE para TOdOS. 
Na SOlENIdadE dE abErTura, O rEprESENTaNTE dO aTual 
mINISTrO da SaúdE,  rIcardO barrOS (pp-pr), FOI vaIadO 
Em rETalIaçãO aO dESmONTE dO SISTEma úNIcO dE SaúdE, 
vIvENcIadO NO gOvErNO gOlpISTa dE mIchEl TEmEr (mdb) 
cOm cOrTES dE rEcurSOS, prEcarIzaçãO dO TrabalhO dOS 
SErvIdOrES E dOS SErvIçOS públIcOS.

a prEparaçãO dO 8 dE marçO FEmINISTa cONTra O gOlpE ESTá 
a TOdO vapOr! a dIvulgaçãO dO aTO já cOmEçOu E NO ulTImO 

dIa 27/02, aS mulhErES da FrENTE braSIl pOpular SE rEuNIram 
para acErTar OS úlTImOS dETalhES. a dIrEçãO cOlEgIada dO 

SINTSEF ESTEvE prESENTE E SEguE cONSTruINdO maIS ESSa luTa.

Vem aí...


