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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.

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, 

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.

empregados da ebserh Ceará realizam 
assembléia para disCutir aCt

- 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.

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.


