Ata da 6ª Reunião de Negociação do ACT 2018/2019
DATA: 17/05/2018
LOCAL: Ebserh Sede, 4º Andar (CGEE)
Horário: 11 h09min às 11 h5 l min
Representação da Ebserh: Mara Annumciato (Coordenadora de
Desenvolvimento de Pessoas), Roseane do Nascimento Lima Santos (Chefe do
SERET) e Eliene Bonfim Iglesias (Assistente Administrativo - SERET) .
Representação dos Trabalhadores: Valter César Dias Figueiredo, Edilson
Muniz, Jussara Grifo, José Alves de Souza Filho (CONDSEF /FENADSEF) ;
André Caetano e Dejanos Melo de Oliveira (FNE) .
Representação
eleita
pelos
empregados
(conforme
Oficio
CONDSEF /FENADSEF nº 008/2018):
Diogo Luís Costa (HUB-UNB) , Jailson da S. Pereira (HUB-UNB), Jedaías
Rodrigues de Oliveira (HC-UFPR) , Sandra Cristina Ribeiro (HU-UFMT) , Edson
Francisco Rosa (MG), Gislaine Fernandes (PE), Francisca Gerina Gomes Braga
(HU-UFCE) , André dos Santos Almeida (HUSM/UFSM), Patrick da Silva
Gutierres (HUGD -UFMS), Ilana Maira Carneiro Chagas (HU-UFMA),
Alessandro Souza de Cerqueira (MCO-UFBA), Miguel Silva Viana (HU-UFPI) e
Francisco Santana Lima (HU-UFPI) .

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas e nove
minutos, na sede da Ebserh, localizada no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra
09, Lote "C", Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco "C", terceiro pavimento, Asa
Sul, Brasília/DF, reuniram-se os representantes dos trabalhadores:
CONDSEF /FENADSEF e FNE (todos listados acima), os representantes eleitos
pelos empregados (todos listados acima) e os representantes da EBSERH
(todos listados acima) tendo como coordenadora da presente reunião a Sra.
Mara Annumciato, Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas da
EBSERH , que convidou a mim, Eliene Bonfim lglesias, para secretariar a
sessão. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata da reunião do dia 17 de abril
de 2018. Representante da Condsef/FNE informa que estão aqui todos os
presentes para receber a proposta dos índices econômicos para ser levado
para as bases para resolução do ACT. Representante da Ebserh informa que
foi discutido internamente com a direção da empresa que pretende manter a ~
relação verdadeira e que será mantida aqui na presente reunião e que será
apresentado a todos até onde foi dada a permissão para tal. Será dada a
proposta dentro do que foi oficializado pela direção de empresa. Com relação
ao ACT atual 2018/2019 a proposta de 60% do INPC na assinatura do Acordo.
Q
Para o ACT 2017 /2018, (que aguarda julgamento do dissídio no TST), a
~
proposta de 100% do INPC com efeitos financeiros restritos e retroativos a
2(dois) meses da data base, ou seja,janeiro e fevereiro de 2018. Representante
do empregado questiona se existe uma outra contraproposta sem vínculo com ,
/
/
a proposta que aguarda o julgamento do dissídio coletivo. Representante da /
/
EBSERH informa que não. Representante dos e~pregados relata que o índice/
da proposta apresentada pelos empregados foi o IPCA e que a propostlji
apresentada pela empresa foi o INPC, diferente das negociações feitas em anot!,:; /.
anteriores. Representante da EBSERH informa que nunca houve um índi e 7/
definido a ser aplicado pela empresa. As entidades solicitaram que c~
-~ •
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ata que ficaram surpresas com a vinculação do ACT 2018/2019 ao ACT
2017/2018, inclusive com proposta de restrição ao pagamento do retroa tiva a
2(dois meses) . Os empregados presentes consideram a proposta apresentada
"desrespeitosa" uma vez que não estavam presentes para negociar o ACT de
2017 /2018, pois o mesmo aguarda julgamento do TST. Representante do FNE
corrobora com os protestos dos empregados e que em conjunto com a
CONDSEF /FENADSEF, estará apresentando a resposta no prazo mencionada
e que também entende ser indevido qualquer alteração na discussão do ACT
2017/2018. Representante da EBSERH informa que foram feitas 6 reuniões
com as entidades e 10 reuniões internas ao longo da negociação e que houve
grande avanço nas cláusulas sociais e agradece o respeito em que as
negociações foram conduzidas. Ficou o prazo para as entidades responderem
à EBSERH em até 15 dias. Nada havendo a tratar, encerrou-se a reunião às
1 lh5 lmin.
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