
Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.

Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos

Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE) 

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com
Ano VII - Nº 1432- 28/03/2018

 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 Brasília- 
dF. 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 2017, sem perspectiva dO seu 
FecHamentO. 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 
respOstas na próxima reuniãO agendada para 06/04. 
 a cOmissãO naciOnal de negOciaçãO avaliOu 

que HOuveram pequenOs avançOs, mas ainda nãO 
satisFatóriOs, principalmente nOs pOntOs que tratam 
das Férias e da licença para acOmpanHar pessOa da 
Família e licença saúde.
 a cOndseF/FenadseF e a cOmissãO naciOnal 
dOs empregadOs Orientam a realizaçãO de 
assemBleias nas Bases até 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!

ACT EbsErh 2017/2018: nEgoCiAçõEs sEguEm sE ArrAsTAndo!

CondsEf/fEnAdsEf CobrA no PlAnEjAmEnTo 
ACordos EsPECífiCos PEndEnTEs há mAis dE 30 mEsEs- 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 85 3255 7300, Ou na 
sede dO 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 

 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 
FirmadOs em 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 
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


