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Ofício/CONDSEF nº 302/2015 

 

Brasília, 17 de agosto de 2015. 

 

Às: Entidades Filiadas . 

 

Assunto: ACT-EBSERH 2015/2016. 

  

 

 
 
 
 

Companheiros (as), 

 

 

 

 Diante dos debates sobre o ACT – EBSERH, 2015/2016, referente à 

redação final do texto que foi enviado para análise dos Empregados nos locais 

de trabalho. A Direção da CONDSEF tem a informar o que segue: 

a) Esta proposta que foi enviada foi a proposta que foi analisada pela 

Diretoria e Assessoria Jurídica da Empresa; 

b) Referente a proposta que foi construída entre a Direção da Empresa e a 

Comissão dos Empregados nos dias 04 a 07/08/2015. Foi informado 

pela CONDSEF que as prerrogativas da Comissão eram de somente 

contextualizar a redação dos quesitos de todas as tratativas das nove 

reuniões que aconteceram entre a direção da Empresa e a Comissão 

Nacional do ACT, e que, portanto não teria caráter deliberativo. 

c) Foi informado pela CONDSEF que mesmo a Comissão concluindo o 

texto do ACT, este, passaria por uma avaliação das Assessorias 

Jurídicas da Empresa e a Confederação. 

d) Portanto, queremos informar que se houveram alterações na redação do 

texto, tanto no mérito, quanto na forma, essas modificações foram 

realizadas pela Direção e Assessoria Jurídica da Empresa, não cabendo 

de forma alguma ilações e ou suspeições aos membros da Comissão, 

nem da Direção da Confederação. 

Neste sentido, para que não reste nenhuma dúvida, estamos enviando 

em anexo à minuta que foi consolidada entre a Comissão e a Direção da 

Empresa, para que a categoria faça os debates sobre o tema. 
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Deixando explicito que a Comissão não tem caráter deliberativo, essa 

atribuição final é da base nas Assembléias por local de trabalho. 

 

 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

 

Secretário Geral da CONDSEF 


