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INFORME DO COMANDO DE GREVE NACIONAL DOS TRABALHADORES DA EBSERH 
  
RELATÓRIO DA REUNIÃO NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E EBSERH 
LOCAL: MEC 
HORARIO: 16 HORAS 
PRESENTES: Ministro da Educação Rossiele Soares da Silva, Presidente da EBSERH Kleber Morais, 
Diretora de Gestão de Pessoas Mara Annumciato, CONDSEF/FENADSEF Sergio Ronaldo, Jussara 
Griffo e Diogo Luis Costa Mieto, representante da FNE e FENAM. 

 

 As entidades fizeram uma apresentação de todo processo de negociação do ACT 

2017/2018 e 2018/2019 e as dificuldades de debater as propostas apresentadas no TST e pela 

empresa, pois não atendeu os anseios da categoria ao qual deflagrou a greve nos hospitais e a Sede 

no dia 05/06/2018. 

O Ministro Rossiele apresentou que existe uma dificuldade de avançar nas clausulas 

econômicas por ser uma política do Ministério do Planejamento, mais existe uma decisão política 

do Ministério da Educação de tentar avançar no processo de negociação, esta intenção foi ratificada 

pelo Presidente da EBSERH Kleber Morais. A CONDSEF/FENADSEF apresentou quais são as 

dificuldades da aceitação das propostas apresentadas até o momento pela categoria. 

Depois de todo o debate com o Ministro e o Presidente da EBSERH, foram apresentadas as 

seguintes propostas: 

 - ACT 2017/2018: 100% do IPCA (4,76) – retroativo pagamento de 70%%, 50% na folha de 

pagamento de julho de 2018 e 50% na folha de pagamento de dezembro de 2018: 

- ACT 2018/2019: 70% do IPCA (1,98)– retroativo de 100% em julho de 2018. 

- Garantia de todas as clausulas sociais negociada pela comissão nacional de negociação de ACT de 

2018: 

- 2 dias de abono anual (os critérios vão ser elaborados na mesa nacional de negociação); 

- Instalação imediata da mesa nacional de negociação; 

- Criação de uma comissão nacional acompanhar as denuncia de assédio moral;  

- Cláusula- intervalo 30 minutos de almoço para a área administrativa da empresa; 

A CONDSEF/FENADSEF esta encaminhando para debate e deliberações nas assembléias as 

novas propostas apresentada pela empresa e a continuidade da greve até as 14 horas do dia 

06/06/18. Foi acertada uma nova reunião  dia 06/06/18 as 17 horas na EBSERH  

Representantes do comando Nacional de Greve: Diogo Costa e Fabio Junio Soraes. 

Saudações Sindicais, 

 

Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF 


