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RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO DO ACT 2020/2021 – EBSERH 
(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

Dia: 13/06/2020. 

Horário: 9 horas. 

Presentes: Condsef/Fenadsef e a Comissão Nacional de Negociação do ACT 2020/2021. 

A reunião foi iniciada com a exposição de Sérgio Ronaldo sobre a resposta apresentada pela 

empresa aos pontos levantados no abaixo-assinado, com mais de 8.000 assinaturas, protocolado na 

sede da Ebserh, entregue no dia 27/05, em ATO realizado em frente ao prédio da empresa, em 

repúdio às propostas da empresa de retirada de direitos a seguir: 

1. Igualar à hora noturna com a hora diurna; 

2. Aumento do prazo do Banco de Horas para 12 meses; 

3. Redução em 50% da hora/feriado; 

4. Criação de critérios para dificultar a retirada dos Abonos; 

5. Flexibilização do prazo para pagamento das férias; 

6. Retirar direitos dos plantonistas em acompanhar seus filhos em consultas e exames; 

7. Regulamentação do Regime de Sobreaviso, sem remuneração extra; 

8. Redução da remuneração de todos os empregados com a mudança da base de cálculo do 
adicional de insalubridade para o salário mínimo; 

9. Não apresentação de reajuste aos salários e benefícios. 

Diante dessa "Nota de esclarecimento" da empresa, em que foi a posteriori comentada pela 
Comissão de Representantes, em uma videoconferência, faladas as verdadeiras intenções da 

empresa de retirada de direitos dos trabalhadores e postado em todas as redes sociais. 
 

ENCAMINHAMENTO 
 

Diante do prazo da prorrogação do ACT atual, que se expira dia 20/07/2020, estamos 

apresentando a seguinte proposta: 

 Manutenção do ACT atual e apresentação de um índice para o reajuste salarial do período com 
apresentação de um índice para o reajuste nos benefícios. 

Solicitamos que a empresa agende uma reunião com brevidade para dar continuidade ao processo 

negocial. 

 

Brasília-DF, 13 de junho de 2020. 
 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


