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RELATÓRIO DA PLENÁRIA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA 

EBSERH 

 

 

Data: 26/10/2017. 

Horário: 10h15min. 

Local: SINDSEP/DF. 

 
Pela Direção da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, Jussara Griffo, Edison Cardoni, Adriano Duarte, Valter Cézar, 

Edilson Muniz, José Alves e José de Assis. 

Estados Presentes: BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MT; PE, PI; PR, RO; RS; SP e TO. 

Representantes:    Ceasa Minas = 01  Conab = 15  Ebserh = 18 

 

INFORMES: 

 Encontro das Empresas Públicas; 

 Calendário de Mobilização Nacional da FENADSEF e CUT; 

 Os Acordos Coletivos da: EBSERH, CONAB e CEASA MG, com informes e avaliações da 

Fenadsef e dos empregados representantes dos sindicatos de cada Estado; 

 Curso de Negociação Coletiva, da FENADSEF, a ser aplicado pelo DIEESE nos dias 13 e 14 de 

novembro de 2017, em Brasília, tendo os filiados das empresas públicas como público alvo; 

 Plenária Nacional do Setor Público e das Estatais da Base da CUT, realizadas nos dias 19 e 20 

deste mês, que definiu campanha nacional em defesa dos serviços e empresas públicas; 

 A Fenadsef informou que participará, através de vários diretores, do 30º Congresso da ISP 

(Internacional dos Serviços Públicos) e atividades em Montevidéu e Argel;  

 

EBSERH 

CONSIDERAÇÕES: 

1 - Aguardar audiência no TST, dia 31/10/2017, para avaliar possível proposta, caso seja apresentada 

pela EBSERH/SEST/TST, para decidir datas das novas assembleias e os rumos do movimento; 

2 – Que a Condsef/Fenadsef cobre audiência do Ministro da Educação, para tratar do ACT; 
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ENCAMINHAMENTOS:  

 

1. Em não havendo êxito nas negociações até 20/11/2017, retornar à GREVE a partir de 21/11/2017 

(argumentar com o juiz sobre os motivos do retorno à greve e prazos de negociação); 

2. Atos pontuais nos estados no Dia Nacional de Luta, convocado pela CUT, para o dia 10/11/2017, 

com manifestações, panfletagens, uso de camisetas e/ou botons alusivos, faixas, etc.; 

3. Pressionar Deputados, Senadores, Ministros e demais autoridades cabíveis (Prefeitos, Vereadores, 

Deputados Estaduais); 

4. Sugestão de acessar o site da CUT, https://napressao.org.br/, para enviar e-mails aos deputados, 

senadores e autoridades cobrando deles posicionamentos favoráveis aos trabalhadores; 

5. Ação jurídica dos sindicatos locais cobrando Progressão Vertical, para quem fez jus e não recebeu. 

Neste caso, a Condsef/Fenadsef irá elaborar uma proposta de regulamentação a ser proposta à 

Ebserh, pois a atual, feita unilateralmente pela empresa, não satisfaz os empregados; 

6. Que a FENADSEF, Onde não tiver sindicato geral, filie os específicos (Sindserh) e que os 

mesmos participem das próximas negociações do ACT e, onde houver Sindicato Filiado, mas que, 

não esteja filiando e/ou dando apoio aos empregados da Ebserh, que FENADSEF, com apoio da 

Comissão Pró-Departamento das Empresas Públicas, realize os atos necessários (filiações, 

assembleias, etc.); 

7. Decidiu-se referendar representantes do Estado de Tocantins e do Distrito Federal, um de cada, 

como participantes efetivos das reuniões do ACT; 

8. Hospitais que não fornecem ou cortaram as refeições de plantonistas: que os sindicatos locais 

realizarem reuniões com cada Superintendente, para assegurar tal direito, devendo, inclusive, tal 

reivindicação constar do próximo ACT. 

 

 

 

 

 

 

Diretores da FENADSEF  

https://napressao.org.br/

