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Em junho último, no  10º Congresso Estadual da Central Única 

dos Trabalhadores/PA – 10º CECUT, onde foi discutida a nova 

Direção a ser eleita para o triênio 2009/2012, em CHAPA ÚNICA de 

composição Miriam Andrade foi eleita a primeira mulher Presidenta 

da CUT/PA, assumindo um desafio quase do tamanho da Região 

Amazônica. Parabéns!!!!

Companheira dirigente da CNTSS é eleita
presidenta da Cut Estadual do Pará

Presidente da CNTSS faz agenda 
em Campo Grande

Há mais de um ano os trabalhadores da Fundação CASA e o SITRAEMFA estão lutando contra o 
revezamento, pois além da perda salarial o funcionário, que há muitos anos trabalha no mesmo horário, 
perde em qualidade de vida.

O SITRAEMFA, pelo seu departamento jurídico, entendendo todos esses transtornos do trabalhador 
já entrou com várias ações individuais pedindo o retorno de horário. O Juiz do Trabalho, Carlos Alberto 
Monteiro da Fonseca do Tribunal Regional do Trabalho, afirmou que esta prática da Fundação é um ato 
descriminatório e, portanto, julgou procedente o pedido do funcionário da Fundação Casa que requereu o 
retorno para o seu horário habitual.

Nota: Anotem o novo endereço eletrônico do Sindsaúde/ES Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito 
Santo : sindsaude.es@gmail.com

SITRAEMFA ganha ação contra Revezamento

CNTSS/CUT e FENASPS se reúnem com o Líder do Governo no Congresso 
Nacional, Henrique Fontana (PT/RS), para reabrir as negociações

No dia 09 de julho a presidente da CNTSS, Maria 

Aparecida Faria e a Secretaria de Mulheres Célia Costa, 

vão estar presentes em Campo Grande em várias 

atividades:
09.07 – Maria Faria estará participando da mesa do 

Seminário sobre Saúde do Trabalhador, no Conselho 

Estadual de Saúde falando sobre as Fundações Estatais;
10.07- Na sexta-feira estarão participando da reunião 

executiva no SINTSPREV-MS com a Diretoria Colegiada;
11.07 - Foi agendado também uma reunião com todos os sindicatos do ramo da seguridade 

social filiados a CUT.
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