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Aconteceu 
no diA 
06/04, em 
BrAsíliA, umA 
reunião com A 
eBserH pArA 
discutir o Act 
2018/2019. 
A n d r e A 
Q u i n t e l A , 
d e l e g A d A 

do estAdo, levou à reunião o posicionAmento dos 
empregAdos dA eBserH ceArá Que decidirAm durAnte 
AssemBleiA no diA 04/04, entrAr em greve A pArtir dA 

segundA QuinzenA de ABril.  
Após ciênciA dA deliBerAção do estAdo de greve 

nA mAioriA dos estAdos, A empresA mudou suA posição 
em relAção A Alguns pontos dAs cláusulAs sociAis. 
tAmBém ficou AcordAdo, A instAlAção dA pArticipAção 
dos empregAdos nA mesA nAcionAl de negociAção 
permAnente (mnnp) e nos grupos de trABAlHo (gt) A 

pArtir dA segundA QuinzenA de mAio.
no diA 17/04 HAverá mAis umA reunião com A 

eBserH, com o compromisso dA empresA de trAzer umA 
respostA com As cláusulAs sociAis pendentes e índice 
dAs cláusulAs econômicAs. se não Houver AvAnços, A 
condsef orientArá As BAses pArA Que os ritos dA greve se 

iniciem e As moBilizAções continuem.

RepResentantes dos tRabalhadoRes da 
ebseRh se Reúnem em bRasília com a 

empResa paRa discutiR act 2018/2019

#lulaliVRe

Vem aí! #paRticipe

estAmos vivendo um momento Histórico, onde os Que 
detêm o poder têm mAnipulAdo As leis e A imprensA num 

esforço de divisão do pAís. com o pretexto  de AcABAr com 
A corrupção, o Judiciário e o ministério púBlico estão 

impondo Ao povo umA impunidAde seletivA, provA disso é A 
prisão de lulA e o ArQuivAmento de denúnciAs contrA micHel 

temer e Aécio neves. por estAr AcordAndo pArA essA lógicA 
perversA, é Que o povo cresce nAs ruAs, mostrAndo unidAde 

nA esQuerdA e defendendo A democrAciA. #pArticpe

atendimento juRídico na cidade de canindé

nA últimA sextA-feirA (06/04) Aconteceu o plAntão 
Jurídico nA cidAde de cAnindé, nA esferA dA delegAciA 
sindicAl do sertão centrAl, cumprindo o cAlendário de visitA 
dA coordenAção JurídicA do sintsef/ce. o Atendimento 

Aconteceu nA 5ª coordenAdoriA gerAl de sAúde. 


