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Ebserh: Greve é suspensa, mas trabalhadores seguem em mobilização
Diante da iminência 

de greve nos hospi-
tais universitários 
em todo o Brasil, o 
Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) pro-
curou esta semana 
a Condsef/ Fenadsef 
para uma reunião so-
bre o processo de me-
diação dos Acordos 
Coletivos de Trabalho 
2017/ 2018/ 2019 dos 
trabalhadores(as) da Ebserh.

O TST informou que indeferiu o pedido da 
Empresa de solicitação da mediação do Tribunal 
com o objetivo de unificar os ACTs de 2017/2018 
e 2018/2019. Entretanto, o Ministro Ives Gandra, 
relator do processo de dissídio coletivo marcado 
para julgamento no próximo dia 11/06, foi taxati-
vo em dizer que não o julgaria, caso a categoria 
deflagrasse a greve.

O Sintsef Ceará, junto com a Condsef avaliou 
que o TST no lugar de julgar, atuou como o pró-
prio patrão. Ficou clara a tentativa de chantagem, 
negando o direito de organização e greve dos 
trabalhadores. Vale lembrar que o Ministro Ives 
Gandra sempre foi defensor da reforma traba-
lhista e dos interesses dos patrões, uma grave 
contradição para quem deveria julgar com impar-
cialidade as questões que chegam ao TST.

Ontem a tarde (05/06), interessados em tentar 
dissolver o impasse, a empresa e o Ministério da 
Educação convocaram a Condsef/Fenadsef para 
uma reunião e apresentaram nova proposta para 
a categoria. Confira:

ACT 2017/2018: 100% do IPCA (4,76) – retro-
ativo pagamento de 70%%, 50% na folha de 
pagamento de julho de 2018 e 50% na folha de 
pagamento de dezembro de 2018:

- ACT 2018/2019: 70% do IPCA (1,98)– retroati-
vo de 100% em julho de 2018.

Garantia de todas 
as cláusulas sociais 
negociada pela co-
missão nacional de 
negociação do ACT 
de 2018:
- 2 dias de abono 
anual (os critérios 
vão ser elaborados 
na mesa nacional de 
negociação);
- Instalação imediata 
da mesa nacional de 

negociação;
- Criação de uma comissão nacional acompa-
nhar as denúncia de assédio moral;
- Cláusula- intervalo 30 minutos de almoço 
para a área administrativa da empresa.

Diante dos fatos, a Condsef orientou que a 
categoria debatesse em assembleias por local de 
trabalho sobre a suspensão da greve, com a ma-
nutenção do processo de mobilização e o estado 
de greve. 

Em Fortaleza, em assembleia realizada hoje 
(06/06), os (as) empregados(as) públicos delibe-
raram por aceitar, numa votação de 68 a 48, a 
nova proposta, suspender temporariamente a 
greve, mas manter a mobilização. A expectativa é 
que ainda hoje seja finalizado o processo do ACT 
2017/2018. 
Entretanto, 
a avaliação 
do movimen-
to sindical é 
de que a luta 
continua, pois 
permanecem as 
mesmas difi-
culdades para 
negociar o ACT 
2018/2019. 

Guarde a data da primeira reunião da Comissão de Organização do 12º Congresso do Sintsef:
8 de junho - 9h - Auditório do Sintsef. Estão convocados: Direção Colegiada, Conselho Fiscal,

Coordenação do Conselho de Delegados de Base e um membro de cada Delegacia Sindical.

Fotos da Assembelia de Fortaleza
 realizada hoje.
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