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EmCasa

Empregados cobram da Ebserh urgência na solução de problemas ligados à 
Covid-19 e ao ACT 2020-2021

A Ebserh, Condsef/Fenadsef, sua assessoria 

jurídica e representantes da Comissão 

Nacional de Negociação realizaram na sexta-

feira, 8, a 3ª reunião de negociação do Acordo 

Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021. Feita por 

videoconferência, um dos pontos centrais foi a 

reivindicação da categoria para que soluções 

urgentes sejam dadas pela Ebserh aos 

problemas relacionados à Covid-19. A falta de 

equipamentos de proteção adequados (EPI's) e 

a  b a i x a  q u a l i d a d e  d e  a l g u n s  d e s s e s 

equipamentos são pontos críticos relatados 

pelos empregados públicos.

Foram reivindicadas providências imediatas 

e condições necessárias para garantir o 

atendimento, proteção correta e também a 

testagem dos profissionais, considerada 

insuficiente frente ao crescente número de 

infectados nos Hospitais Universitários (HU's) 

em todo o Brasil. Depois de também cobrar 

adequação do percentual de insalubridade 

para o grau máximo, a categoria solicitou a 

inclusão imediata de representantes dos 

trabalhadores, indicados pelos sindicatos, nos 

comitês de crise dos HU's e no comitê criado na 

sede da Ebserh. 

Os empregados ainda pediram a suspensão 

das negociações do ACT 2020/2021 enquanto 

durar a fase aguda da pandemia. Das 65 

cláusulas apresentadas na proposta da 

categoria, a Ebserh apontou 52 como inviáveis. 

Cinco seriam negociáveis e apenas oito 

estariam em consenso entre empregados e 

empresa.

Leia matéria completa em www.condsef.org.br

O dia das mães foi ontem, mas as 
homenagens devem ser todos os 
dias! Parabéns!

Gripezinha

A Ebserh informou que os pontos urgentes levantados pela categoria devem ser respondidos pela 

empresa até o final dessa semana 
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