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RELATÓRIO DAS REUNIÕES DE NEGOCIAÇÃO DA EBSERH 
ACT 2017/2018 

Período: 04 a  06 de Maio  de 2017 
 

DIA 04/05/2017 -  REUNIÃO PREPARATÓRIA 

Local:  Sede da CONDSEF/FENADSEF  - 14 horas 

Presentes:  

 Direção da CONDSEF/FENADSEF: Sérgio Ronaldo da Silva, Jurandir Liberal,  

José de Ass is,  Jussara Griffo,  Carlos  Alberto de Almeida, José Alves, Valter  

Cézar, Edi lson Muniz  e  L indinere Ferreira .  

 Representantes dos Trabalhadores:  Ricardo Abel/SE,  Kariane Aires/MA,  
Gislaine Fernandes/PE, Ger ina Braga/CE,  Jeovane Martins/GO,  Sandra  
Cristina Ribeiro /MT, Selma Elisa  Ramos/MG, Miguel V iana/PI  e  Francisco 
Santana/PI. Falta justif icada para a representação da BA 
(Alessandro/George).  

 

INFORMES :  

1.  Explanação do que foi discut ido com os representantes em 19/04/2017,  

para definição do andame nto da reunião que será real izado na sede da  

empresa (Ebserh);  

2.  Apresentação da resposta encaminhada pela CONDSEF/FENADSEF à  

empresa, reaf irmando a pos ição dos t rabalhadores;  

3.  Apresentação de uma sol ic itação fe ita pelo Ministro da Educação para que a  

CONDSEF/FENADSEF indique um membro, representante dos empregados,  

para  compor o Conselho Consultivo;  

4.  Escalas  de serviço e greve do dia  28/04.  

 

ENCAMINHAMENTOS:  

1.  A part ir da proposta da empresa de separar c láusulas socia is  e cláusulas  

econômicas,  para apreciação em  sessões dist intas,  a Comissão fez  esse  

procedimento em todo o texto do ACT consol idado ;  

2.  Cobrar da EBSERH o ca lendário, agenda mais rápida  para maior f luidez do 

processo de negociação;  
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3.  Orientar as ent idades de base para realizarem rodada de assembleias e  

discutirem alternat ivas de mobil ização da categoria;  

4.  Interlocutores na Mesa do ACT em 05/05/2017: a)  03 da direção da 

CONDSEF/FENADSEF (Sérgio Ronaldo - Secretaria  Geral, José de Assis  -  

Secretaria Jurídica e Jurandir Liberal  - Secretaria de Pol ít icas Públi cas); b)  

02 dos empregados (Selma El isa - MG e Jeovane Mart ins  - GO); c) 02 da FNE; 

d) 01 da FENAM.  

5.  Reunião com a FNE no dia 05/05, pela manhã, para socia l izar informações e  

consensuar procedimentos para  a  3ª  rodada de negociação.  

6.  Contatar representante da  FENAM para mesmos f ins.  

 

DATA: 05/05/2017- REUNIÃO com FNE 

Local:  Sede da CONDSEF/FENADSEF  - 11 horas 

Presentes:  

 Direção da CONDSEF/FENADSEF: Os mesmos presentes no dia anter ior ,  

mais Er ilza Galvão.  

 Representantes dos trabalhad ores: Os mesmos presentes no  dia anterior .  

 

ENCAMINHAMENTOS:  

1.  Cada entidade fez suas cons iderações /esclarecimentos  sobre expectat ivas e 
possibi lidades  por parte da empresa , bem como de a lgumas  c láusulas ;  

2.  Consensuada a metodologia de ouv ir a resposta da empresa; falarem os 
interlocutores de cada parte; na dúvida ou necessidade, sol ic itar um tempo 
para ajustes e  posic ionamento;  

3.  As entidades agendarão outro momento para aprofundamento; a lteração de 
redação de algumas c láusulas na busca da maior abrangência possível das  
categorias .  

 

DATA: 05/05/2017- 3ª RODADA DE NEGOCIAÇÃO  

Local:  Sede da EBSERH /BRASÍLIA -  14 horas 

 Representantes da EBSERH: Mara Annunciato, Heliene Iglesias. Hel i Costa;  

Roseane; Representante dos Super intendentes  dos HU: Superintendente  

da EBSERH de MG. 
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 Direção da CONDSEF/FENADSEF: Sérgio Ronaldo da Silva, Jurandir Liberal,  

José de Assis,  Carlos  Alberto  de Almeida, Erilza Galvão, Jussara Griffo,  

Valter Cézar, José Alves, Edi lson Muniz ,  Lindinere Ferreira  e a Assessor ia  

Jurídica (Bruno).  

 Representantes dos Trabalhadores: Ricardo Abel/SE,  Kariane Alves/MA,  
Gislaine Fernandes/PE, Gerina Braga/CE,  Jeovane Martins/GO, Sandra 
Cristina Ribeiro /MT, Selma El isa Ramos/MG, Miguel Viana/PI  e Francisco 
Santana/PI.  
 

 FNE –  Berenice e Car los André.  

 FENAM: José Antônio.  

 
INFORMES:  

1.  Leitura da Ata da Reunião da 2ª Rodada de Negociação (19 de abri l) ;  

2.  A empresa informou que não houve tempo hábi l para avaliar as cláusulas  

socia is ;  

3.  Ainda não tem resposta  para as c láusulas econômicas;  o Ministério do 

Planejamento, através da SEST  (Secretaria de Coordenação e Governança  

das Empresas  Estatais ) ,  ainda não ofereceu nenhum índice de reajuste;  

4.  A EBSERH informou sobre a cr iação das Comissões Temát icas (P revidência e  

Adic ional de Titulação/PCCS); no aguardo de profissional competente de 

cada área específica das comissões para  efetivamente desenvolver agenda 

de trabalho.  

CONSIDERAÇÕES:  

1.  Apresentação do ACT consol idado ( CONDSEF/FENADSEF - FNE - FENAM) com  

cons iderações da empresa, seguindo a pauta acordada para o dia (referir -se  

ás cláusulas econômicas);  

2.  A EBSERH considera as cláusulas contidas no ACT em sua total idade,  

classificando de forma direta ou indiretamente , como econômicas (impacto  

maior ou menor);  

3.  A Maioria das sol ic itações foi negada, sobretudo aquelas que a empresa 

avaliou referentes as competências de gestão ou em processo de  

normatização, não cabendo no ACT; ou que avaliou como inv iáveis por a lto 

impacto f inanceiro, sem aval gera l da Empresa e/ou  da SEST para acolher 

sol icitação da categoria;  

http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/unidades/sest
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/unidades/sest
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4.  Por f im, a EBSERH propôs a retomada das negociações em torno de 30 dias  

(indicativo de 25 de maio) , no que foi contraposto pelas entidades de ser 

muito longe, tentar reduz ir para quinze dias  ( indicat ivo de 17 de maio) ,  

sobretudo frente às expectativas da categoria de não se  alongar o processo 

negocial ,  como em campanhas sa laria is  anteriores.  

 

ENCAMINHAMENTOS:  

1.  A representação dos t rabalhadores def iniu por apresentar, por escrito,  seu 

posicionamento frente às cons iderações da empresa,  até o dia  10 de maio;  

2.  Próx ima rodada de negociação: dia 23 de maio; dois turnos; discussão da  

íntegra  do acordo coletivo;  

3.  A EBSERH orientou a CONDSEF/FENADSEF  para encaminhar oficio ao Diretor 

de Gestão de Pessoas sol ic itando inclusão de representação dos  

empregados indicados pelas entidades  sindica is  nas Comissões Temát icas ;  

4.  Reunião de avaliação geral e  construção de relatório na 

CONDSEF/FENADSEF,  com quem estiver disponível , nos  dias 05 (à noite)  e  

06 (pela manhã);  

5.  Sistematização das considerações da CONDSEF/FENADSEF, tanto para  

bal izar compat ibil ização com a FNE como para subsidiar aval iação da 

categoria nas assembleias de base.  

 

ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO REALIZADA NA 

CONDSEF/FENADSEF APÓS A REUNIÃO COM A EMPRESA:  

1.  A CONDSEF/FENADSEF encaminhará ofíc io para o Diretor de Gestão de 

Pessoas para cobrar participação de representantes dos empregados nas  

Comissões do PCCS/Titulação e Previdência Complementar;  

2.  A CONDSEF/FENADSEF encaminhará of íc io para o Pres idente da empresa 

acerca das eleições para a representação dos empregados no Conselho 

Administrativo da mesma.  

3.  Orientar aos sindicatos a realização de assembl eias (de 08 a 22 de maio)  

para social izar o andamento da negociação , e enviar para a  

CONDSEF/FENADSEF seu ca lendário de assembleias;  



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 5 de 5 
 SCS – Bloco C – nº 174-A – Ed. Wady Cecílio II – Asa Sul – CEP 70.302-915 – Brasília - DF 

4.  Divulgar as  respostas da empresa (consol idado c láusulas socia is  e  c láusulas  

econômicas)  para serem debat idas nas assemble ias por local  de trabalho ;  

5.  Manter o conteúdo da nossa pauta inic ial ;  

6.  Definir 17 de maio como um Dia Nacional de Luta;  

7.  Realizar uma P lenária  Nacional  no iníc io de junho  (data a  definir) , após a  

reunião do dia 23 de maio  com a empresa;  

8.  A CONDSEF/FENADSEF orientará  as entidades s indicais quanto à  

part ic ipação dos empregados da EBSERH no Calendário Nacional de  Luta das  

Centra is, com ativ idades em Brasí lia  previstas para  as próximas semanas.  

9.  A CONDSEF/FENADSEF orienta consulta às assemble ias nos locais de 

trabalho para autorizarem a entidade a indicarem um nome, dentre os  

representantes dos trabalhadores que compõem a mesa do ACT 2017/2018, 

para  integrar o Conselho Consult ivo da EBSERH.  

 
Brasí l ia-DF, 06 de maio de 2017.  

 

 

 

  

Secretário -Geral  da CONDSEF/FENADSEF         Diretora da  CONDSEF/FENADSEF  


