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RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DOS EMPREGADOS DA EBSERH 
 

Data: 04/09/2017 

Horário: 10h30min 

Local: Sede Condsef/Fenadsef. 

 

Diretores da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, José Alves, Jussara Griffo, Edilson 

Muniz e Luís Carlos Macêdo. 

Estados Presentes: BA, CE, GO, MA, MG, PE, PI, RS e SE. 

 

INFORMES: 

 Avaliação sobre andamento das negociações; 

 Discussão sobre mobilização das bases; 

 Estratégia de discussão a respeito da morosidade por parte da EBSERH sobre o acordo 

coletivo de trabalho 2017/2018; 

 Análise da Condsef/Fenadsef a sistemática do TST, que ainda não se pronunciou a 

respeito do pedido de conciliação impetrado; 

 Esclarecimentos sobre a reunião do dia 29/08/2017, no HURN, que pretende fundar a 

"Fenepserh - CSPB"; 

 A Condsef/Fenadsef informa que a FENAM e a FNE foram convidadas para participar 

desta plenária, porém não compareceram. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

 Definir a mobilização em conjunto entre todos os HU's; 

 Elencar as atividades prioritárias a serem implantadas após a plenária; 

 Definição do dia "D" e a vigência da greve. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Posicionamento das bases de cada estado: 

1. PE - (Gislaine) "Estado de greve, fará nova assembleia após esta plenária"; 

2. CE - (Igor) "Greve Construção, definir data nesta plenária"; 
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3. SE - (Carlos Abel) "Greve Construção, definir data nesta plenária"; 

4. MA - (Gilka) "Esperar a decisão da plenária para depois definir sobre a greve"; 

5. BA - (Mário) "Greve Construção, definir data nesta plenária"; (Charles- HUES) 

"Definiu NÃO pela greve, irá decidir ou não por greve após esta plenária"; 

6. RS - (Sabrina - Pelótas) "Greve Construção, definir data nesta plenária", (André - 

Santa Maria) "Esperar a decisão da plenária para depois definir sobre a greve"; 

(Priscila-FURG) "Esperar a decisão da plenária para depois definir sobre a greve"; 

7. MG - (Selma) (Fábio-Uberaba) "Greve Construção, definir data nesta plenária"; 

(Edson - Juiz de Fora) "Dia de Alerta e Greve Construção, definir data nesta 

plenária"; 

8. GO- (Wilames)"Estado de greve, definir data nesta plenária"; 

9. PI- (Santana) "Greve Construção, definir data nesta plenária". 

 Pelo delegado de base de cada HU filiado, fica determinado início da greve por tempo 

indeterminado no dia 19/09/2017. 

 Condsef/Fenadsef enviará aos sindicatos filiados as orientações pertinentes a este 

movimento, assim como confecção de faixas, cartazes, camisetas, bonés e todo material 

necessário para o movimento grevista, como também os tramites legais. 

 Condsef/Fenadsef comunicará as entidades FENAM e FNE sobre as decisões desta 

plenária. 

 Condsef/Fenadsef, através do jurídico, comunicará oficialmente a EBSERH em 

05/09/2017, sobre as decisões dos empregados públicos desta plenária do dia 

04/09/2017. 

 Será instalado o Comando Nacional de greve em Brasília-DF 

 Condsef/Fenadsef elaborará carta aberta a sociedade pertinente ao movimento 

grevista para o dia 19/09/2017. 

 

Brasília-DF, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 
Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


