
A pArtir do diA 19 desse mês, empregAdos dA 
ebserh em todo o brAsil vão pArAlisAr AtividAdes 
por tempo indeterminAdo. A decisão de iniciAr 
umA greve foi tomAdA por unAnimidAde nA últimA 
segundA-feirA, 4, durAnte encontro nAcionAl 
dA cAtegoriA, nA sede dA condsef/fenAdsef, em 
brAsíliA.

 A principAl motivAção está nA AusênciA de 
AvAnços no processo de negociAção do Acordo 
coletivo de trAbAlho (Act) dos empregAdos dA 
ebserh que desde o início do Ano tentAm chegAr A 
um Acordo com A empresA, sem sucesso.

A morosidAde no processo que se ArrAstA 
desde dezembro quAndo A cAtegoriA Apresentou 
formAlmente suA propostA de Act à empresA não é 
o único fAtor. nA últimA reunião dos empregAdos 
com A empresA, os representAntes dA ebserh 

disserAm não A todAs As cláusulAs econômicAs 
e sociAis presentes nA propostA dA cAtegoriA que 
não pretende AceitAr A redução de benefícios 
conquistAdos no Act vigente. vAle lembrAr que A 
dAtA bAse dA cAtegoriA é 1º de mArço.

A pArtir dA decisão pelA greve por tempo 
indeterminAdo, os empregAdos dA ebserh devem 
se orgAnizAr nos estAdos. As entidAdes filiAdAs à 
condsef/fenAdsef que dArão suporte Ao movimento 
devem formAlizAr A decisão dA cAtegoriA à ebserh. 
o objetivo é construir um movimento sólido e com 
unidAde pArA buscAr o Atendimento dAs principAis 
reivindicAções contidAs nA propostA de Act. A 
conjunturA desfAvorável, somAdA à AusênciA de 
AvAnços mínimos nAs negociAções com A empresA, 
empurrA A cAtegoriA pArA A necessidAde de reAção.        
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Clique e saiba mais
•	ibope: 76% ficArAm indignAdos 

com rejeição à denúnciA contrA 
temer (portAl vermelho) 

•	AnulAção dA reformA 
trAbAlhistA e defesA dAs estAtAis 
mArcAm grito dos excluídos 
(cut)

•	o golpe é 
contrA os 
trAbAlhAdores 
(brAsil de fAto)

Com negoCiações de aCT emperradas, empregados da ebserh aprovam 
greve a parTir do dia 19
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