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TST apresenta possibilidade de acordo para antecipar dissídio do 
ACT 2019/2020

EBSERH

Terminou ontem (18) à noite o curso de formação 
sobre “Concepção, estrutura e prática sindical” 
realizado no Cariri. A Direção Colegiada considerou 
a atividade um sucesso com expressiva adesão dos 
filiados. A próxima região a receber o curso será a 
Centro-Sul, em março, no Iguatu. Para saber mais 
acesse nosso site, leia o jornal de janeiro ou ainda 
procure informações em nossas sedes.

Em reunião nessa terça-feira, 18, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) apresentou a possibilidade de um 
acordo para fins de julgamento atencipado do dissídio 
coletivo dos empregados da Ebserh. A Condsef/
Fenadsef que participou da reunião junto com 
representantes da Ebserh, recomenda que a categoria 
aceite a proposta. Essa também é a orientação da 
assessoria jurídica da entidade. 
Dentro da proposta para antecipação do julgamento 
do dissídio, está a aplicação de índice de 3,9% (INPC 
total de 3.94%) sobre o salário base e benefícios, 
exceto o auxílio-alimentação e creche/pré-escolar, 
que possuem proibição na Lei Orçamentária. A 
manutenção de todas as cláusulas sociais existentes 
no ACT 2018/2019 fica garantida pela proposta. A 
decisão terá efeitos de sentença normativa.
Retroativos
A Ebserh assumiu compromisso de pagar a categoria 
no prazo de até 65 dias a partir da homologação da 
decisão.
Para discutir a questão, Assembleias devem ser 
realizadas em todo o Brasil até essa sexta, 21. 
Matéria de www.condsef.org.br

No Ceará, nosso encontro será amanhã! Participe 
e venha decidir coletivamente pela garantia dos 
seus direitos!

Cesau discute financiamento do SUS

O Sintsef participou hoje (19), do Seminário sobre o 
“Novo modelo de financiamento do SUS e o papel do 
controle social”. Realizado pelo Conselho Estadual 
de Saúde (CESAU), onde o sindicato representa 
o seguimento dos trabalhadores que combatem 
endemias, o Seminário aconteceu na SESA e teve 
como o público alvo os conselheiros municipais e 
estaduais de Saúde.
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