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ACT Ebserh 2017/2018: negociações seguem se arrastando!
Ontem, 27/03, aconteceu mais uma reunião
da Comissão Nacional do ACT 2017/2018 dos
empregados da EBSERH e direção da FENADSEF
com a gestão nacional de pessoas em BrasíliaDF. A Federação Nacional dos Médicos- FENAM
também participou do momento.
	Em debate, às cláusulas sociais do ACT
2017/2018. Com data base em março, a direção
da empresa pública vem arrastando a negociação
desde fevereiro de
fechamento.

2017, sem perspectiva do seu

O desgaste é tamanho que às cláusulas
econômicas foram protocoladas no Tribunal
Superior do Trabalho em Brasília, para serem
julgadas como dissídio.
	Durante a reunião, foram discutidas as
cláusulas 6ª á 10ª, sendo atendidos alguns pontos
pela empresa e outros ficaram pendentes para

06/04.
	A comissão nacional de negociação avaliou

respostas na próxima reunião agendada para

- Filiada(o) que recebeu em 2017 valores
referentes a conquistas em processos judiciais
precisa declarar em imposto de renda.

Em caso

de dúvidas procurar o nosso atendimento
jurídico, pelo telefone
sede do

85 3255 7300, ou na
Sintsef em Fortaleza.

- Funcionamento na semana santa:
Quinta-feira santa, 29/03, expediente na sede
do Sindicato somente até 13 horas.
Sexta-Feira, 30/03, não haverá funcionamento

que houveram pequenos avanços, mas ainda não

satisfatórios, principalmente nos pontos que tratam
das férias e da licença para acompanhar pessoa da

Licença Saúde.
	A Condsef/Fenadsef e a comissão nacional

família e

dos empregados orientam a realização de

04/04, para informar
todos os trabalhadores e discutir sugestões. O
momento é seguir pressionando, em constante
mobilização e Estado de Greve. Vamos à luta!
assembleias nas bases até

Condsef/Fenadsef cobra no Planejamento
acordos específicos pendentes há mais de 30 meses
	Depois de mais de mais de 2 anos, cerca de 30 meses,
sem espaço de diálogo no Ministério do Planejamento,
a Condsef/Fenadsef participou nessa terça-feira de uma
reunião onde cobrou cumprimento de acordos específicos

2015 com mais de 20 setores de sua base.
Apesar de representantes do governo afirmarem que o
canal de diálogo seguirá aberto, a limitação orçamentária
provocada pela Emenda Constitucional (EC) 95/16 aparece
como entrave para atender pendências.
O Planejamento sinalizou a possibilidade de montar
firmados em

um calendário de reuniões onde devem ser discutidas
prioridades entre as reivindicações e se comprometeu a
entrar em contato para definir uma nova reunião para
tratar todos esses temas.

Os detalhes de todas essas reuniões e a confirmação de
calendários de próximos encontros no Planejamento serão
divulgados assim que elas forem confirmadas.
Leia notícia completa em www.confdsef.org.br
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