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Sexta-feira  

 

Trabalhadores da Ebserh/MA decidem manter o 
movimento grevista para o dia 05 de junho 

Chapa 2 agradece a confiança dos servidores públicos federais 
 

A Chapa 2 “Juntos em Defesa da Capesesp”, composta pelos companheiros (as) Leonídia 
Laranjeira Fernandes e Manoel Cecílio Monteiro Filho (Conselho Deliberativo); Carlos Alberto de 
Almeida e Rejane Maria de Oliveira Cavalcanti (Conselho Fiscal), vem a público agradecer a todos 
os servidores públicos federais, que direta ou indiretamente ajudaram para que esse projeto tivesse 

êxito, e assim, fosse eleito nas eleições ocorridas nos últimos dias 17 e 18 de maio.  
Obrigado pela confiança depositada nos nossos companheiros.  

 

JUNTOS EM DEFESA DA CAPESESP 

Os Trabalhadores da Eb-
serh no Maranhão, em assem-
bleia realizada na última quarta, 
30, decidiram por rejeitar a pro-
posta apresentada pela Empresa 
no dia 25 de maio, e mantiveram 
o movimento grevista marcado 
para o dia 05 de junho. 

A decisão da greve por 
tempo indeterminado foi tirada 
na Plenária Nacional da catego-
ria, que aconteceu no dia 26, em 
Brasília.  

A Ebserh mostra total des-
caso com relação à situação dos 
seus empregados, haja vista, que 
o ACT de 2017/2018 não chegou 
a um denominador comum, pois 
a empresa sempre buscou em su-
as propostas a penalização dos 
trabalhadores.  

Com o impasse, o Tribunal 

Superior do Trabalho interviu no 
caso e agora está analisando o 
dissídio para o ACT 2017/2018. 

 “Não podemos aceitar que 
o governo trate os trabalhadores 
dessa forma desrespeitosa. A ca-
tegoria está unida e o sindicato 
viabilizará todas as condições 
necessárias para fortalecer o mo-
vimento paredista”, afirmou Rai-
mundo Pereira, presidente do 
Sindsep/MA. 

A Condsef/Fenadsef vai 
encaminhar a decisão oficial dos 
empregados da Ebserh dentro do 
prazo de 15 dias, acertado com a 
empresa na reunião do dia 17. A 
assessoria jurídica da Confedera-
ção acompanha as decisões e da-
rá suporte necessário ao movi-
mento reivindicatório da catego-
ria. 

Entidades filiadas à Con-
dsef/Fenadsef receberão coorde-
nadas para organizar e garantir 
os mecanismos necessários para 
início de movimento paredista a 
partir do dia 5. 

Lembrando que foi assina-
do um novo termo "Aditivo ao 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2018", que prorroga até o 
dia 31 de agosto deste ano as 
cláusulas sociais que asseguram 
direitos dos empregados. 
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