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Representantes dos trabalhadores da
EBSERH se reúnem em Brasília com a
empresa para discutir ACT 2018/2019
no

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Atendimento jurídico na cidade de Canindé

Aconteceu

dia
em
uma
reunião com a
EBSERH para
discutir o ACT

06/04,
Brasília,

2018/2019.
A n d r e a
Quintela,

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.

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.

#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
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