
  

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 

www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 

 

 

1 

 

Ofício CONDSEF nº 198/2014.      Brasí l ia -DF, 17 de julho de 2014.  
 
 
I lustríssimo Senhor  
JOSÉ RUBENS REBELATTO 
Presidente da Empresa Brasi leira de Serviços Hospitalares (EBSERH)  
 

 

Senhor Presidente,  
 
A  CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDE RAL –  

CONDSEF ,  ent idade sindical  legalmente constituída, inscr ita sob CNPJ nº 
26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Ed. Miguel Badya, Bloco “L”,  nº 30, Bras í l ia/DF, 
neste ato representada por seu Secretário-Geral ,  Sérgio Ronaldo da Si lva ,  vem, 
respeitosamente, perante Vossa Senhoria expor e requerer  o que segue:  

 
Em audiência de conci l iação real izada no dia 03 de julho de 2014, no Tribunal  

Superior do Trabalho (TST),  tendo como pauta o Dissídio Coletivo de Greve nº TST -
DCG-12060-92.2014.5.00.0000, da Empresa Brasi leira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH),  ocasião que o Ministro Ives Gandra Martins Fi lho manifestou a importância 
de se buscar uma solução conci l iatór ia para o presente Diss ídio,  e que,  
evidentemente, um dos pontos principais da audiência diz respeit o à concessão pela 
Empresa de uma progressão horizontal para todos os empregados que t iverem um 
ano de casa,  até o f inal de 2014, e que com isso, supõe a prevenção de quaisquer 
ações individuais ,  v isando discutir  promoções relativas à este ano. F icando a 
proposta condic ionada à aprovação nas assembleias dos empregados da empresa.  

 
Neste sentido, conforme atas das assembleias em anexo,  informamos que as  

assembleias do Distri to Federal e do Estado do Piauí rejeitaram a proposta,  que 
inclusive foram os locais que participaram ativamente do pro cesso de mobil ização da 
greve. Já os empregados do Estado do Maranhão optaram por aceitar a proposta,  
porém, estes não part iciparam da mobil ização da greve.  

 
Esperamos que seja agendada uma reunião para ver quais serão os próximos 

procedimentos no processo de negociação possíveis de serem tratados.  
 
Certos do vosso pronto atendimento, re iteramos nossos protestos de estima e 

consideração.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

Secretário-Geral/CONDSEF  
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