RELATÓRIO DA 11ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO ACT/EBSERH - 2020/2021
(VIDEOCONFERÊNCIA)
Dia: 20/01/2020.
Horário: 14h30 às 17 horas.
Participantes: CONDSEF/FENADSEF, FNE, CNTS, Comissão Nacional dos Empregados EBSERH e
Diretores da Condsef/Fenadsef.
Pauta: Retorno da EBSERH à proposta das Entidades e Comissão dos Empregados (as).

Conforme entendimento entre as entidades sindicais e a comissão nacional dos empregados (as) da
Ebserh, foram apresentadas em reunião realizada no dia 23/12, as propostas das entidades sindicais
referente à contraproposta da empresa, que ao recepcionar as demandas apresentadas pelas entidades,
agendou uma nova reunião no dia 20/01/2021, que ao final dessa reunião formalizaram a mesma
resposta para as entidades sindicais e comissão nacional do ACT.
Na referida reunião, os representantes da empresa informaram que não conseguiram autorização da
SEST/Ministério da Economia para se chegar a um entendimento sobre as cláusulas que tratam do
reajuste dos salários e benefícios, bem como sobre a proposta de mudança da base de cálculo sobre a
insalubridade, mantendo a mesma proposta de reajuste zero (0) e modificação na aplicação da
insalubridade. Diante da manutenção do impasse, a empresa informou que vão entrar com um processo
no Tribunal Superior do Trabalho – TST, pedindo a mediação sobre todo o contexto do Acordo Coletivo
do período de 2020/2021. Avaliamos que as justificativas da empresa sobre os reajustes e a
insalubridade já foram rejeitadas pelas entidades sindicais e comissão dos empregados (as). Vale
salientar que a empresa continua se negando a dialogar sobre as propostas colocadas na mesa de
negociação 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.
Diante do impasse apresentado, as nossas assessorias jurídicas e das demais entidades que fazem parte
das negociações vão fazer uma reunião amanhã, 22/01, para ver quais os procedimentos legais serão
adotados. E, em seguida, levaremos a discussão para as assembleias de base.
Aproveitamos a ocasião da reunião para solicitar que a Gestão da EBSERH convoque urgentemente uma
reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente – MNNP/EBSERH, pois, é inadmissível que com
todos os problemas que a pandemia do COVID-19 está causando junto aos empregados (as), a Gestão da
EBSERH não atue diretamente junto aos demais órgãos governamentais no sentido de resolver as
questões de ausência de vacina para o corpo funcional da EBSERH, condições de trabalho, e que seja
reavaliado a convocação das pessoas do grupo de risco que estão sendo convocadas a retornarem ao
trabalho presencial como: gestantes, as lactantes, os que estão com idade acima de 60 anos, bem como
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os que têm doenças crônicas e imunodepressivas. Sobre este pedido, a Gestão da EBSERH se
comprometeu de conversar com os setores técnicos e agendar uma reunião para o mês de Fevereiro.
Neste sentido, solicitamos as nossas entidades sindicais que mantenham o conjunto dos empregados
(as) informados de todos os passos das tratativas do ACT, bem como preparados para a construção de
um futuro processo de mobilização nos locais de trabalho, com a finalidade de pressionar a Gestão da
EBSERH a respeitar os direitos dos empregados(as) que foram conquistados com muitas lutas.

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

Brasília-DF, 20 de Janeiro de 2021.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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