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RELATÓRIO DAS REUNIÕES DA CONDSEF/FENADSEF E EBSERH 

07 e 08/05/2019 
 

 

REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE 

(MNNP), DA COMISSÃO DO ACT E DA DIREÇÃO DA CONDSEF/FENADSEF 

 

Data: 07/05/2019. 

Horário: 10 horas. 

Local: Sede da Condsef/Fenadsef. 

 

Pela Direção da Condsef/Fenadsef: Carlos Alberto e José Alves. 

Membros Titulares da MNNP: André Almeida (RS), Gislaine Fernandes (PE) e Patrick Gutierres (MS). 

Representantes da Comissão do ACT 2019/2020: Andréa Quintela (CE), Miguel Viana (PI), Ricardo 

Abel (SE), Glenia Oliveira (TO),Lucas Hauck (MG) e Rodrigo Gatzke (MT). 

 

 Os representantes da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP) e a Comissão de Negociação 
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2019/2020) fizeram a leitura, em conjunto, da Minuta enviada 
pela Ebserh referente à Norma Operacional de Licenças e Afastamentos por motivo de saúde.  

 Após a leitura da Minuta da Norma Operacional foram apontadas algumas alterações, sugestões e 

necessidade de melhorias na redação, que serão apresentadas para a empresa. 

 Definida a estratégia de debates e alinhamento entre a representação dos trabalhadores. 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE ABERTURA DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE 

(MNNP/EBSERH) 
 

Data: 07/05/2019. 

Horário: 14h30min. 

Local: Sede da EBSERH. 
 

Direção da Ebserh: Mara Annumciato, Heli Santos, Eliene Alves e representantes o SOST/Sede. 

Direção da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, José Alves e Carlos Alberto. 

Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef: Dr. Valmir Andrade. 

Membros Titulares da MNNP: André Almeida (RS), Eliseu Campos (MG), Gislaine Fernandes (PE) e 

Patrick Gutierres (MS). 

Representantes da Comissão do ACT 2019/2020: Andréa Quintela (CE), Miguel Viana (PI), Ricardo 

Abel (SE), Glenia Oliveira (TO),Lucas Hauck (MG), Rodrigo Gatzke (MT) e Jedaías Oliveira (PR). 
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Representantes das Federações: FENAM, FNE e FENAFAR. 

 

 Foi declarada pela representante da Ebserh, Mara Annumciato, a abertura oficial da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente (MNNP), com o objetivo de discutir a pauta definida anteriormente pela 

empresa, entre as protocoladas pela CONDSEF/FENADSEF, sendo a Norma Operacional de Licenças e 

Afastamentos por motivo de saúde. 

 Foi realizada a leitura da Minuta da referida Norma entre os presentes e pontuados os destaques pelos 

representantes da MNNP. 

 Os Representantes da MNNP apresentaram as sugestões e alterações de redação, bem como, a 

solicitação de inclusão das reivindicações antigas dos trabalhadores, para que sejam incluídas na 

norma. (Ex.: Período de afastamento para internação dos dependentes legais, aceitação por parte da 

empresa dos atestados/declarações de todas as categorias profissionais da saúde, não somente para os 

dependentes legais, e sim, extensivos para os trabalhadores da Ebserh, entre outros.) 

 A empresa acolheu as demandas e solicitou um pedido de prazo para análise das áreas técnicas, 

marcando o retorno das mesmas para a primeira quinzena de junho, data a ser confirmada com a 

CONDSEF/FENADSEF. 

 Foi solicitada pelos representantes da MNNP que a próxima pauta a ser debatida seja a nova Norma de 

Progressão. A empresa ficou de verificar a disponibilidade da área técnica e dar o retorno oficialmente 

para a CONDSEF/FENADSEF. 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA EBSERH E COMISSÃO DA CONDSEF/FENADSEF - ACT 2019/2020 

 
Data: 08/05/2019. 

Horário: 9h30min. 

Local: Sede da EBSERH. 

Local/Horário da Relatoria: Sede da CONDSEF/FENADSEF - 14h. 
 

Direção da Ebserh: Mara Annumciato, Heli Santos e Eliene Alves. 

Direção da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, Carlos Alberto e José Alves. 

Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef: Dr. Valmir Andrade. 

Representantes da Comissão do ACT 2019/2020: Andréa Quintela (CE), Jedaías Oliveira (PR), Rodrigo 

Gatzke (MT), Miguel Viana (PI), Ricardo Abel (SE), Lucas Hauck (MG) e Glenia Oliveira Silva (TO). 

Membros Titulares da MNNP: Gislaine Fernandes (PE), Patrick Gutierres (MS) e André Almeida (RS). 

FENAM: Antônio José. 

FNE: Shirley Morales. 

FENAFAR: Maria Cristina Ramirez. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 
SCS – Quadra 2 - Bloco C – nº 174-A – Ed. Wady Cecílio II – Asa Sul – CEP 70.302-915 – Brasília - DF 

A reunião contou com a presença dos representantes dos trabalhadores EBSERH da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente, como observadores. 

A reunião começou com o representante da empresa informando às Federações Sindicais sobre a 

necessidade de apresentar procurações dos sindicatos de base para o registro do ACT, como sendo uma 

exigência do MTE. 

A representante da empresa anunciou que a empresa mantém a proposta apresentada em março, com a 

retirada de 60% da reposição da inflação pelo INPC; retirada dos reajustes dos benefícios; retirada do 

pagamento do retroativo; retirada dos 2 dias do abonos; restrição para os empregados plantonistas só 

acompanharem seus dependentes exclusivamente em caso de urgência; negativa de todas as cláusulas 

novas. 

Sérgio Ronaldo salientou que as bases já haviam deliberado que não aceitavam retroagir em nenhum 

benefício do ACT vigente e que, diante do relato da empresa de não ter margem para negociação, o ACT 

19/20 fosse enviado para dissídio na Justiça, e que a CONDSEF/FENADSEF iria abrir solicitação no TST 

para intermediação da Negociação. Shirley informou que a FNE estava de acordo em encaminhar o ACT 

para dissídio. 

A representante da empresa informou que levaria a solicitação para a direção da EBSERH, e que daria 

resposta da empresa sobre encaminhar a proposta para o dissídio até o dia 17/05. 

Os representantes das Federações agendaram reunião entre seus jurídicos no dia 14/05, para elaboração 

conjunta do documento para solicitar a mediação no TST. 

A CONDSEF/FENADSEF e a Comissão Nacional de Negociação orientam que ocorram assembleias nos 

locais de trabalho, para deliberar sobre a proposta mantida pela administração da EBSERH na retirada 

dos direitos, e iniciar o processo de mobilização nacional. 

Nenhum direito a menos! 

Brasília-DF, 08 de maio de 2019. 

 

 

 

Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF 


