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RELATÓRIO DAS REUNIÕES DO ACT 2017/2018 - EBSERH 
Dia: 31 de outubro de 2017  

 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO COM CONDSEF/FENADSEF-ACT-2017/2018 

Horário: 10 horas. 

Local: Condsef/Fenadsef. 

Presentes: 

 Pela Direção da Condsef/Fenadsef: Valter Cesar, Edison Cardoni e Edilson Muniz; 

 

 Representantes dos Empregados: Alessandro Cerqueira (Bahia), Amadeus Cajado 

(Tocantins), Diogo Mieto (Brasília), Fábio Júnior (Minas Gerais), Francisco Santana 

(Piauí), Gerina Braga (Ceara), Gislaine Fernandes (Pernambuco), Isabela Amaral 

(Sergipe), Jailson Pereira (Brasilia), Kariane Ayres (Maranhão), Marcos (Piauí), Patrick 

Gutierres (Mato Grosso do Sul), Rute Fortaleza (Goiás) e Willamy Costa (Goiás) 

INFORMES: 

A Condsef/Fenadsef informou sobre reunião a ser realizada no TST, hoje (31 de Outubro), nossa 

estratégia será de ouvir, caso não haja consenso, retomaremos a greve a partir do dia 21/11/2017. 

Sobre a petição da CSPB, para participar da mesa de negociação, a reunião entende que não é o 

momento de agregar mais entidades, por já estar o processo avançado inclusive com o 

movimento grevista. 

CONSIDERAÇÕES: 

O ACT 2016/2017 está prorrogado por prazo indeterminado. As cláusulas sociais estão mantidas 

e a empresa já deu seu acordo para eventual dissídio (inclusive na possibilidade de ir para 

julgamento apenas o índice salarial). 

ENCAMINHAMENTOS: 

Após a reunião com o Dr Rogério, no TST, faremos uma reunião para deliberações. 

Empregados interlocutores na reunião com TST: Alessandro Cerqueira (BA) e Isabela Amaral 

(SE).  
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RELATÓRIO DA REUNIÃO COM TST- CONDSEF/FENADSEF/FNE-ACT-2017/2018  

 

Horário: 14 horas. 

Local: TST (com o Dr. Rogério Neiva Pinheiro, juiz auxiliar da Vice-Presidência do TST). 

Direção da Condsef/Fenadsef: Edison Cardoni, Valter Cesar e Edilson Muniz;  

Jurídico da Condsef/Fenadsef: Dr. Valmir Andrade e Dr. Bruno Conti; 

Federação Nacional dos Enfermeiros: Assessor Jurídico da FNE - Dr André  Caetano; 

Representantes dos Empregados: Alessandro Cerqueira (Bahia), Amadeus Cajado 

(Tocantins), Diogo Mieto (Brasília), Fábio Júnior (Minas Gerais), Francisco Santana 

(Piauí), Gerina Braga (Ceara), Gislaine Fernandes (Pernambuco), Isabela Amaral 

(Sergipe), Jailson Pereira (Brasilia), Kariane Ayres (Maranhão), Marcos (Piauí), Patrick 

Gutierres (Mato Grosso do Sul), Rute Fortaleza (Goiás) e Willamy Costa (Goiás). 

A bancada sindical fez um retrospecto da discussão e das tratativas anteriores. Já se esgotou o 

primeiro prazo de 20.10, dado no dia 19.09. Há grande expectativa nas tratativas iniciadas no 

TST, porém trabalhadores já fizeram encontro nacional e decidiram retomar a greve dia 21.11, 

caso não haja efetiva negociação para atendimento das reivindicações. Na reunião de 06.10, o 

Dr. Rogério apresentou algumas possibilidades. Precisamos ter resposta sobre como estão as 

negociações com a Empresa e o governo. 

O Dr. Rogério agradeceu a presença de todos e informou que obteve sinalização do governo para 

trabalhar com a possibilidade de fechar um acordo nas cláusulas sociais e deixar o índice para 

julgamento. A condição para isso seria os trabalhadores aceitarem um corte em alguma(s) 

cláusula(s) social(ais), um "pedágio". 

A bancada sindical respondeu que os trabalhadores não poderão aceitar nenhuma redução, até 

porque o ACT da Ebserh é bastante "enxuto". Bem ao contrário das 33 cláusulas sociais 

propostas para 2017/2018, apenas 11 são novas, referentes a condições de trabalho e sem 

impacto econômico. Elas é que deveriam ser consideradas "pedágio" para que os trabalhadores 

possam aceitar deixar o índice ir para o dissídio. 

O Dr. Rogério concluiu a reunião informando que comunicará a Condsef/Fenadsef e a FNE 

assim que tiver uma proposta vinda da empresa para apresentar aos trabalhadores, envidando 

esforços para que seja no menor prazo possível, lembrando que o limite máximo é o dia 20.11. 

Diante dessas informações, no calendário aprovado pelos trabalhadores no Encontro de 26.10, 

ganha relevo o dia 10.11, como um dia de luta para exigir verdadeiras negociações, nenhum 

direito a menos. Lembramos, ainda, a importância do engajamento de todos na coleta de 

assinaturas no Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela revogação da reforma trabalhista e da lei 

da terceirização. 

Brasília-DF, 31 de outubro de 2017. 
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