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Trabalhadores encaminham junto ao TST pro-
posta que contempla reivindicações e suspendem 

movimento grevista 

Após greve histórica de 
dez dias que paralisou a rede de 
hospitais em praticamente todos 
os estados da federação os traba-
lhadores e trabalhadoras da EB-
SERH conseguem finalmente 
encaminhar junto ao TST um 
acordo que contempla as reivin-
dicações da categoria em reunião 
de mediação ocorrida ontem 29. 

Com coragem e determina-
ção os trabalhadores e trabalhado-
ras da EBSERH de todo o país 
organizados pelos sindicatos e 
coordenados pela Condsef enfren-
taram assédio moral e importuna-
ções por parte dos gestores da 
EBSERH e mesmo assim manti-
veram-se unidos e mobilizados na 
construção de uma greve nacional 
que agora aponta os resultados de 
forma vitoriosa para a categoria. 

“A categoria buscou a uni-
ão para demonstrar à empresa 
que não iriamos mais aceitar os 
descasos de ACT’s passados. 
Todos os trabalhadores e traba-
lhadoras da Ebserh/MA estão de 
parabéns pelo grande movimento 
grevista que foi realizado. A ca-
tegoria unida sempre terá respos-
tas positivas para as suas reivin-
dicações”, declarou Marcos José 
Costa Ferreira, funcionário da 
Ebserh/MA e diretor de Comuni-
cação do Sindsep/MA. 

Já são quase quatro anos 
lutando contra a falta de interes-
se do governo em negociar os 
Acordos Coletivos de Trabalho 
com os funcionários da EB-
SERH mesmo estes tendo parti-
cipação essencial na pior crise 
sanitária dos últimos cem anos, 

quando deixaram suas próprias 
famílias para cuidar população. 

A ratificação da proposta 
de acordo foi feita através de 
Assembleia Geral realizada no 
final da manhã de hoje, 30 com 
os empregados da EBSERH 
concentrados em frente ao hos-
pital Universitário Presidente 
Dutra em São Luís/MA e é uma 
grande vitória para a categoria.   

Resta agora à categoria 
aguardar o julgamento da pro-
posta que ocorrerá em audiência 
no TST dia 10 de outubro. 

“O Sindsep/MA demonstrou 
mais uma vez que sempre estará 
pronto para lutar pela salvaguarda 
dos direitos dos trabalhadores. Foi 
um movimento grevista que mobi-
lizou toda a Direção da entidade, 
que durante todos os dias esteve 
junto à categoria ratificando assim 
a importância e a necessidade de 
um sindicato forte e coeso. Para-
béns aos trabalhadores da Ebserh/
MA que demonstraram garra para 
lutarem pelos seus direitos”, de-
clarou João Carlos Lima Martins, 
presidente do Sindsep/MA. 

Veja os pontos acordados na 
proposta que irá a julgamento 
no dia 10 de outubro. 
 
1) Manutenção de todas as cláu-

sulas sociais do ACT vigente, 
o qual continuam através de 
prorrogações, concordando 
com a alteração da redação 
das cláusulas 2ª, 4ª, 12ª, 13ª, 
14ª, 17ª e 27ª, conforme pac-
tuado na mesa; 

2) Reajuste linear de 22,30% 
(vinte e dois, vírgula trinta por 
cento), pelo INPC - Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor - IBGE, , incidindo so-
bre os salários e benefícios 
dos empregados públicos da 
Empresa; 

3) Pagamento dos valores retroa-
tivos sobre salários e benefí-
cios considerando os respecti-
vos ACTs vencidos; 

4) Após o reajuste linear de 
22,30% (vinte e dois, vírgula 
trinta por cento), a Ebserh 
conceda também aumento de 
R$ 600,00,(seiscentos reais) 
aos Assistentes Administrati-
vos e aos Técnicos em radio-
logia. 
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TSE mudou locais de votação em todo o país. 
Veja como conferir sua seção 

A Justiça Eleitoral mudou 
locais de votação em pelo menos 
17 estados e no Distrito Federal, 
mas há outros casos de adequa-
ções na distribuição dos mais de 
156 milhões de eleitores aptos a 
votar nas eleições deste ano em 
todas as unidades da Federação. 
As mudanças ocorrem por várias 
razões, entre elas, problemas es-
truturais, reformas ou fechamento 
de estabelecimentos e prédios. 

A Justiça Eleitoral alerta 
que todos os eleitores devem con-
ferir onde está a sua seção antes 
de sair de casa, mesmo que sem-
pre tenha votado no mesmo local. 
Confira abaixo o passo a passo 
para fazer a consulta. 

 
São Paulo 

Na cidade de São Paulo 
foram feitas mudanças nos locais 
de votação de 85 mil eleitores do 
Rio Pequeno, Campo Limpo e 
Perdizes. 

No Campo Limpo, zona sul 
da cidade, foi fechado o maior 
centro de votação que funcionava 
no Centro Universitário Anhan-
guera - 25 mil eleitores que vota-
vam no local foram  redistribuí-
dos para três outros locais de vo-
tação. No Rio Pequeno, zona oes-
te paulistana, foram fechados 19 
locais de votação, onde votavam 
50 mil pessoas que foram redis-
tribuídas para outros 17 locais. 
Em Perdizes, também na zona 
oeste, foram desativados quatro 
locais de votação - 16 mil eleito-
res do bairro vão votar na Facul-
dade Oswaldo Cruz e na Uninove 
- Campus Memorial.  

Em Pernambuco, foram 
alterados 92 locais de votação. 

Em Santa Catarina, 51 mu-

nicípios tiveram deslocamento de 
seções eleitorais para endereços 
diferentes dos utilizados em plei-
tos anteriores. 

 
Consulta antecipada 

Para consultar o local de 
votação com antecedência, o elei-
tor tem várias opções. 

 
1 - No site do TSE 
 A verificação pode ser feita 
no portal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), na aba Eleitor e 
Eleições, na parte superior da pá-
gina. Em seguida, deve-se clicar 
na opção Local de votação/zonas 
eleitorais.  
Em seguidar clicar em "consulta a 
local de votação". 
Para fazer a consulta, eleitor pode 
digitar nome, número do título de 
eleitor ou CPF; 
- depois data de nascimento;  
- na sequência nome da mãe. 
- Clica em consulta 
Feito isso, uma página aparcerá 
em sua tela com todos os seus da-
dos, inclusive número da zona 
eleitoral e da seção, além da esco-
la onde o eleitor vota com o ende-
reço no final. 
2 - e-Título 
Outra opção é o aplicativo e-
Título. 
Pela ferramenta, basta fazer o lo-
gin com suas informações e, em 
seguida, ir em Onde votar. 
Uma nova tela se abrirá, com os 
dados sobre a seção, zona e o en-
dereço. 
Na maioria dos locais, o aplicati-
vo oferece ainda o serviço de ge-
orreferenciamento, indicando em 
um mapa a localização da seção 
eleitoral. 
Vale lembrar que o aplicativo não 

poderá ser baixado no dia da 
eleição, devendo ser instalado e 
configurado ao menos até o sá-
bado anterior ao pleito. 
Chatbot 
Neste ano, o TSE criou, em par-
ceria com o WhatsApp, um as-
sistente virtual por meio do qual 
o eleitor pode perguntar onde 
fica seu local de votação. 
Para isso, basta enviar um “oi” 
para o número +55 61 
996371078 no WhatsApp ou 
clicar no link https://
wa.me/556196371078 e salvar o 
contato para receber os conteú-
dos do bot. 

 
A consulta ao local de votação 
deve ser feita da seguinte for-
ma: 
- no menu principal, basta clicar 
em Acesse o Chatbot, 
- em seguida, ver tópicos,  
- depois, dentro de Serviços ao 
Eleitor, escolha a opção Local 
de votação. 

 
A partir daí, a consulta 

pode ser feita pelo nome com-
pleto, título de eleitor ou CPF. 

“Ao inserir qualquer um 
desses dados, juntamente com a 
data de nascimento e o nome 
completo da mãe, o aplicativo 
apresentará o resultado, com as 
informações sobre o domicílio 
eleitoral – zona, seção, local, 
endereço e município – e com 
um mapa que indica, com preci-
são, o local onde a eleitora e o 
eleitor devem comparecer para 
votar no dia 2 de outubro, pri-
meiro turno das Eleições 2022”, 
explica o TSE. 

Com informações do site do 
TSE e da Agência Brasil. 


