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Comunicado Conjunto n° 05/2021.            Brasília-DF, 26 de maio de 2021. 

 

 

 

Às 
Entidades: CONDSEF/FENADSEF/CNTS/FENAM/FNE/FENAFAR 

 
 

 

Assunto: MOBILIZAÇÃO/EBSERH - URGENTE. 

 

 

Prezados Companheiros (as), 

 
Considerando que o TST concedeu liminar solicitada pela EBSERH, de Dissídio Coletivo de 

Greve, onde determina que sejam mantidos trabalhando um percentual de 80 % dos Empregados (as) 

da área Administrativa, e em 100% das áreas médicas e assistenciais; 

Considerando que por ocasião da decisão proferida pelo TST, em cumprimento a referida 

decisão, suspendemos o movimento paredista, mas, mantendo as orientações para que os 

empregados (as) da Ebserh mantenham o processo de mobilização permanente; 

Considerando que as assessorias jurídicas das entidades nacionais estão envidando todos os 

encaminhamentos necessários junto ao TST, no sentido de preservar o direito sagrado de greve, bem 

como, o direito da categoria se manifestar de forma democrática; 

Considerando que recentemente a Ebserh apresentou propostas incompletas para avaliação 

do conjunto dos empregados (as);  

Considerando que as entidades sindicais, CONDSEF, FENADSEF, CNTS, FENAM, FENAFAR e 

FNE, que participaram da reunião com a gestão da empresa em 25/05/2021, solicitaram para que a 

mesma apresentasse de forma detalhada a referida proposta, a qual se comprometeu de remeter 

para as entidades sindicais, dados complementares para que sejam melhores analisados, como: 

tabelas salariais, cargos, qual foi o cálculo aplicado na calculadora, quantitativo de empregados por 

categoria. Dados esses que servirão de base para que as assessorias jurídicas e políticas das entidades 

possam fazer uma análise completa das propostas da empresa; 

Considerando a necessidade das entidades realizarem uma avaliação minuciosa das 

propostas apresentadas, o que somente será possível após a avaliação das planilhas solicitadas, afim 
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de melhor orientação à categoria, especialmente em relação à proposta de número que traz fórmula 

complexa. 

As Entidades Sindicais que participam da negociação do ACT orientam os empregados (as) 

que: 

▪ Aguardem a avaliação técnica das propostas apresentadas; 

▪ Que participem da Plenária Nacional dos Empregados (as) que estamos preparando para o 

dia 28/05 (sexta-feira), às 20 horas, ocasião que estaremos apresentando uma análise 

concreta das propostas da empresa, e quais orientações estaremos dando sobre todos os 

próximos passos a seguir; 

▪ Que mantenham o processo de mobilização e sigam as orientações das entidades sindicais 

de base; 

▪ Que não respondam nenhuma pesquisa da empresa que trata das propostas que ainda estão 

em análises e debates, continuem seguindo as orientações dos seus sindicatos. 

 

“A LUTA QUE A GENTE PERDE É A LUTA QUE A GENTE NÃO FAZ!!! 
 

 

 

Saudações Sindicais, 
 

 

CONDSEF/FENADSEF/CNTS/FENAM/FNE/FENAFAR 


