RELATÓRIO DA 8ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO ACT/EBSERH - 2020/2021
(VIDEOCONFERÊNCIA)
Dia: 24/11/2020.
Horário: 14h30 às 18 horas.
Participantes: CONDSEF/FENADSEF, FNE, CNTS, FENAFAR, FENAM, Comissão Nacional dos Empregados e
Diretores da EBSERH.
Pauta: Retorno das Entidades à contraproposta da Empresa.

Conforme entendimento entre as entidades sindicais e a Ebserh, em reunião realizada no dia 11/11, as entidades
sindicais (relacionadas acima) debateram ostensivamente a contraproposta da empresa e ao final formalizaram a
resposta para a Ebserh no dia 20/11, no sentido de se buscar um processo de avanços nas negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho - ACT para o período de 2020/2021. Proposta em anexo.
Na reunião que aconteceu ontem (24/11), com os representantes da empresa, não conseguimos chegar a um
entendimento sobre as cláusulas que foram rejeitas pelas entidades e pela comissão dos empregados (as),
principalmente no que se refere às seguintes questões:






Mudança no índice de aplicação da insalubridade;
Hora feriado;
Hora diurna e noturna;
Disponibilidade alcançável;
Redução da carga horária com redução de salários.

Estas questões, para as entidades sindicais, são inegociáveis diante do impasse instalado. Foi solicitada a
realização de outra reunião para que sejam colocadas na mesa de negociação as propostas que foram
apresentadas pelas entidades, com um total de 65 cláusulas. E que, até o presente momento, a empresa está
mantendo a rejeição de 52 cláusulas desse montante.
A princípio, a empresa ameaçou suspender as negociações e levar o processo de negociação para a mediação do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, porém, diante das nossas ponderações, da necessidade de continuar o
processo de negociação entre as partes, a empresa agendou uma próxima reunião para o dia 02/12/2020 (quartafeira).

A LUTA QUE A GENTE PERDE É A LUTA QUE A GENTE NÃO FAZ!!!
Brasília-DF, 25 de novembro de 2020.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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