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RELATÓRIO DA 7ª REUNIÃO DO ACORDO COLETIVO DOS EMPREGADOS DA EBSERH 
(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

Dia: 11/11/2020. 

 

Participantes: Diretores da Condsef/Fenadsef, Representantes da Comissão Nacional, Representantes da FNE, 
CNTS e FENAFAR e Representantes da Empresa (Heli Costa e Eloá Junqueira); 

Pauta: Apresentação pelas entidades sindicais e Comissão dos Empregados da resposta à contraproposta da 
Empresa sobre a pauta de reivindicação. 

 

 

 Inicialmente foi apresentada por todas as entidades participantes a contrariedade da forma como a empresa 

vem conduzindo o processo de negociação, principalmente com atitudes como a que aconteceu no último 

dia 05/11, ocasião que a empresa realizou uma LIVE com o objetivo de seduzir a opinião dos empregados 

(as), no que se refere às propostas que a empresa apresentou na mesa de negociação, e que o conjunto das 

entidades que compõem a mesa de negociação do ACT/EBSERH 2020/2021, subscrevem a nota de repúdio 

que foi aprovada na plenária dos empregados (as) da Ebserh no dia 07/11/2020, bem como, ratificaram a 

rejeição das propostas da empresa, de alterações nas cláusulas do atual ACT, bem como das propostas novas 

apresentadas pela empresa nas seguintes cláusulas: 

 Cláusula Quarta - da Antecipação do Décimo Terceiro Salário: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Primeira - Jornada Especial de Trabalho: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Segunda - Da Compensação de Horas: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Terceira - Do Intervalo Intrajornada: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Quarta - Do Descanso Semanal Remunerado: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Quinta - Trabalho em Dia Não Útil: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Sexta - Do Abono: Rejeitada; 

 Cláusula Décima Sétima - Das Férias: Negociável; 

 Cláusula Décima Oitava - Da Licença Para Acompanhar Pessoa da Família: Rejeitada; 
 

 Referente às propostas de cláusulas novas apresentadas pela empresa: 

 Da Disponibilidade Alcançável: Rejeitada; 

 Da Carga Horária: Rejeitada; 

 Do Adicional de Insalubridade: Rejeitada. 
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Diante da rejeição das propostas que foram apresentadas pela empresa, ficou definido que as entidades sindicais 

façam uma apresentação de possíveis ajustes nas propostas da empresa, e apresente até o dia 20/11/2020, com a 

realização de uma nova rodada de negociação no dia 24/11. Superando essa fase, teremos uma outra reunião 

para tratar das propostas que foram apresentadas pelas entidades sindicais, as quais a empresa que a princípio 

das 65 cláusulas que apresentamos, rejeitou 52, e somente concordando com 08 cláusulas, e a possibilidade de 

negociação de 05 cláusulas. 

Neste sentido, orientamos as nossas entidades sindicais que mantenham a categoria informada e de prontidão 

para a construção de um processo de mobilização. 

 

A LUTA QUE A GENTE PERDE É A LUTA QUE A GENTE NÃO FAZ!!! 
 

 

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. 
 
 
 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


