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Empregados da Ebserh Ceará realizam
assembléia para discutir ACT
Ontem (03/04) os empregados públicos
da EBSERH realizaram mais uma assembleia
para discutir o processo negociação dos

Acordos Coletivos de Trabalho da categoria.
A morosidade do Tribunal Superior do
Trabalho em decidir sobre o dissídio do ACT
2017/2018 e a intransigência da empresa no
processo de negociação do ACT 2018/2019
estiveram entre os principais temas discutidos.
Visto que até agora todos os ACTs só
foram aprovados com a conciliação do TST,

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Curso de formação sindical no Cariri
Ontem (03/04), o primeiro dia da 2ª turma do Curso de
Formação Política e Gestão Sindical foi dedicado ao debare
sobre o “Projeto político de liberdade e autonomia sindical da
CUT”. Promovido pela Secretarias de Administração e Finanças
e Formação da CUT-CE, em parceria com Escola Nordeste de
Formação da Central, o curso segue acontecendo até amanhã
(05/04). A Direção Colegiada do Sintsef e a Delegacia Sindical
de Base do Cariri participam da atividade representadas pelo
coordenador de sindicalização do sintsef, a coordenadora de
Finanças da DSC e delegados de base da região.

a categoria não acredita que terá avanços

nos próximos dias.

Por isso, deliberou por

entrar em greve a partir da segunda quinzena
de abril.

Esse será o posicinamento do Ceará
que Andrea Quintela (delegada do estado)
levará para reunião da Condsef em Brasília,
no próximo 06/04.

Vitória do Sintsef:

RPVs e precatórios pagam quase quatro milhões no mês de abril
Seja nas ruas, ou na Justiça, o Sintsef/Ce mostra seu compromisso
com as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público federal.
Confira os números resultantes do trabalho da assessoria jurídica
do sindicato. Até 9 (nove) de abril, 215 filiadas (os), de 8 (oito)
órgãos receberão valores decorrentes de ações judiciais por meio de

RPVs e precatórios.

- 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.
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