Ata da Reunião da MNNP-Ebserh
DATA: 04/09/2018
LOCAL: Ebserh Sede, Sala da CGEE - 4º Andar
Horário: 15h16min
Representação da Ebserh: Heli Santos Vieira da Costa (Chefe do Serviço de
Relações de Trabalho) e Eliene A. Bonfim Iglesias (Assistente Administrativo do
Serviço de Relações de Trabalho).
Representação dos Trabalhadores: Sérgio Ronaldo (CONDSEF/FENADSEF) e
Cristina Piedade Dantas da Glória (FNE).
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e
dezesseis minutos, na sede da Ebserh, localizada no Setor Comercial Sul - SCS,
Quadra 09, Lote "C", Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco "C", Quarto Pavimento,
(CGEE), Asa Sul, Brasília/DF, reuniram-se os representantes dos trabalhadores:
CONDSEF/FENADSEF e FNE (listados acima) e os representantes da EBSERH
(listados acima), tendo como coordenador da presente reunião o Sr. Heli Santos
Vieira da Costa, Chefe do SERET, que convidou a mim, Eliene Iglesias, para
secretariar a sessão.
O Representante da Ebserh iniciou a reunião com os seguintes informes: informa
que, no último dia 28 de agosto de 2018, o ACT 2018/2019 da Ebserh foi
registrado junto ao MTE; informa, ainda, que no período de 29 a 31 de outubro
2018, em João Pessoa/PB, foi realizada a “Semana de Conscientização sobre
Assédio Moral”, no Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade
Federal da Paraíba. Que o evento foi promovido pelo SERET/CDP/DGP em
parceria com o HULW-UFPB, em cumprimento a Cláusula Nona do ACT
2018/2019, e que teve como objetivo principal promover um ambiente para
conscientização dos colaboradores e gestores sobre o assédio moral. Afirma,
ainda, que o evento no HULW-UFPB é um projeto-piloto a ser multiplicado em
todos os hospitais da Rede Ebserh. Terminado os informes, passou-se a pauta da
reunião, que foi previamente definida na reunião do dia 31 de julho de 2018, qual
seja: apreciação da minuta do Regimento da MNNP-Ebserh. O Representante da
Ebserh informa que todas as entidades presentes na reunião passada (CONDSEFFENADSEF, FNE e FENAM) enviaram suas contribuições e que essas foram
consolidadas em um documento único que foi enviado à Empresa pela
CONDSEF/FENADSEF. Que a empresa, diante da documentação enviada,
elaborou um comparativo com todas as propostas recebidas para debate, em
seguida procedeu-se a leitura das cláusulas, momento em que foi definido que só
constará em ata as divergências apresentadas. O Representante da Ebserh
informa que a empresa está de acordo com todas as alterações propostas, exceto
com a proposta de inserção do Parágrafo 6º à Cláusula Segunda e do Parágrafo
Único à Cláusula Oitava, ambas apresentadas pela FENAM, haja vista que no
entendimento da empresa o Regimento da MNNP-EBSERH não é o instrumento
adequado para tratar dos temas propostos. Nesse momento, os representantes
dos trabalhadores presentes manifestaram concordância com a manifestação da
empresa. Após as discussões, procedeu-se a leitura do texto final pactuado com
os representantes dos trabalhadores, ficando aprovado o Regimento da MNNPEbserh. A próxima reunião ficou prevista para ocorrer no dia 09 de outubro de
2018, conforme calendário de reuniões aprovado em reunião anterior, e que os
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representantes dos trabalhadores enviarão propostas de pauta para essa reunião
até o dia 14 de setembro de 2018. O Representante da EBSERH agradece a
participação e, por não haver mais nada a tratar, encerrou a reunião às 16h25.
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