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RELATÓRIO DA REUNIÃO NA EBSERH 
 

Data:  02/08/2017.  

Pauta:  Corte do Ponto das Greves dos Dias 28/04,  30/06 e 26/07.  

Presentes: Mara Annunciato, Roseane Santos, Hel i Santos e Eliene Ig lesias;  

(EBSERH);  Shir ley Marshal  (FNE)  e Sérg io Ronaldo,  Car los Alberto,  

Valter Cézar e Dr.  Bruno Gomes (CONDSEF/FENADSEF) .  

 

A Condsef/Fenadsef  e a FNE enviaram of ício conjunto ao Pres idente da Ebserh,  

Dr.  Kleber de Melo Morais , no dia 13/07/2017, sol ic itando reunião em caráter  

de urgência , no sentido de dia logar sobre o proces so de negociação do ACT -

2017/2018, bem como o processo de mobilizações/greves dos empregados nos  

dias 28/04, 30/06 e 26/07/2017.  

Fomos recebidos pelos representantes da empresa no dia 02/08 às 15 horas ,  

que depois de debater os termos da sol ic itação das en tidades , a empresa se  

posicionou que, sobre as negociações do ACT -2017/2018, já está agendada 

reunião para o dia 18/08, ocasião que serão tratados os temas do Acordo 

Colet ivo de Trabalho para o exercício de 2017/2018 e as mobil izações dos  

empregados nos dias 28/04 (greve geral) , 30/06 (greve geral) e 26/07 (dia  

nacional  de lutas).  

A empresa afirmou que reconhece o dire ito de greve dos empregados públicos ,  

porém, a orientação da direção da empresa é de descontar os dias de  

paral isação.  Contra argumentamos a pos ição da empresa,  pois os movimentos  

das mobil izações dos empregados foram legít imos, e  se deram por causa da 

ausência de avanços  e respostas à  pauta de reiv indicação do ACT -2017/2018.  

Os representantes da empresa f icaram de analisar junto aos setores qu e tratam 

da questão, a possibil idade de rever a posição de implementar os descontos e  

demandar como reposição das horas ,  pelos empregados que participaram das  

mobil izações.  Ficando de apresentar um retorno até a  próx ima reunião que 

será real izada no dia 18 /08/2017.  

 
Brasí l ia-DF, 03 de agosto de 2017.  

 

 

Secretário -Geral  da CONDSEF/FENADSEF  


