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Ofício Condsef/Fenadsef n° 038/2020.  

 

Brasília-DF, 22 de abril de 2020. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

RODRIGO AUGUSTO BARBOSA 

Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH 
SCS, Quadra 9, Ed. Parque da Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º Andares - Asa Sul 
CEP 70308-200 - Brasília - DF 
 

 

Assunto: Pauta de Reivindicação Emergencial. 

 

 

 

Senhor Diretor, 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

CONDSEF e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

FENADSEF, entidades sindicais legalmente constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 

26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, 

Bloco K, Ed. Seguradoras, Salas 308/314, Brasília-DF, CEP 70093-900, neste ato representadas 

por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva, vêm, respeitosamente, pleitear a adoção de 

medidas urgentes para resguardar os empregados públicos federais da EBSERH, frente à 

pandemia do COVID-19. 

 

Com a pandemia do COVID-19, os Empregados Públicos da EBSERH estão enfrentando 

dificuldades para laborarem suas atividades, é necessária a construção de uma PAUTA DE 

REIVINDICAÇÃO EMERGENCIAL para o bom atendimento e execução de suas demandas diárias, 

sendo essenciais os seguintes encaminhamentos que apresentamos a seguir: 

 

 É Necessário que a gestão da empresa demande urgentemente a abertura de 

espaços em hotéis nos estados, no sentido de acolher todos os empregados (as) da EBSERH que 

estão diretamente atuando no combate ao COVID-19, para que os mesmos não precisem se 

deslocar dos seus locais de trabalho para as suas residências, evitando situações de riscos para 

as suas famílias, bem como conflitos com os seus vizinhos; 
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 Solicitar que a sede da EBSERH encaminhe para todas as superintendências 

esclarecimentos a respeito do pagamento parcial do adicional de insalubridade; 

 Propomos a empresa que utilize o sistema da Rede Universitária de Telemedicina 

(RUTE), no sentido de se manter um canal de diálogo entre as entidades sindicais 

representativas dos empregados, bem como com as comissões constituídas no âmbito da 

Empresa; 

 

 Reiterar a importância da participação dos empregados (as) nos comitês de crise 

que foram instituídos pela empresa; 

 

 Solicitar que, por ocasião da pandemia do COVID-19, seja realizada em caráter 

excepcional uma reunião por via de videoconferência, ainda no mês de Abril, para que possamos 

dar continuidade nas tratativas do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, dos empregados (as) da 

EBSERH, para o próximo período de 2020/2021. 

 

Certos do vosso pronto atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


