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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS EMPREGADOS (AS) DAS 

EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Data: 14/03/2020. 

Local: Auditório do SINDSEP-DF. 

Horário: 9 às 13 horas. 

Nº de Presentes: 52 (cinquenta e dois) – Ebserh, Conab, Emobras e Ceasa Minas. 

 

 

Os trabalhos foram coordenados pelo Secretário de Políticas Públicas, Jurandir Liberal, tendo participado 

da mesa inicial o Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo, e os Coordenadores da gestão anterior do 

Departamento. 
 

Após a abertura dos trabalhos, o encontro foi dividido em dois grupos, um dos grupos composto pela 

CONAB e outro grupo composto pela EBSERH e EMOBRAS, com objetivo de tratar as questões específicas 

relativas aos problemas e pautas de reivindicações dos setores. 
 

Encerrada a primeira etapa, foram indicados e aprovados por unanimidade para compor as instâncias de 

apoio a CONDSEF/FENADSEF os seguintes representantes: 
 

➢ Coordenação do Departamento: Mandato 2020/2024 

▪ Carlos Alberto Chácara Barbosa – EBSERH/ES 

▪ Andréa de Souza Quintela – EBSERH/CE 

▪ Dandara Felícia Silva Oliveira – EBSERH/MG 

▪ Marcos José Costa Ferreira – EBSERH/MA 

▪ André Luiz Freitas de Andrade – CONAB/DF 

▪ Celso Fernandes Santanna – CONAB/BA 

▪ Alexander Fleming Costa – CONAB/RO 
 

➢ Comissão para o ACT 2020/2021 da EBSERH: 

Titulares 

▪ Francisco Santana Lima – PI 

▪ Reginaldo Valadão – RS 

▪ Patrick da Silva Gutierrez – MS 

▪ Ricardo Abel Garcia de Passos - SE 

▪ Alexandro Souza de Cerqueira – BA 

▪ Paulo Candido de Souza – DF 

▪ Joilson Ruas do Nascimento – MT 

▪ Andréa de Souza Quintela – CE 

▪ Valdinei Ferreira de Jesus – MG 

▪ Marcos José Costa Ferreira – MA 
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Suplentes 

▪ Jedaias Rodrigues Oliveira – PR 

▪ Eliane Pitman Dias Morais – TO 

▪ Naira Maria Bizarro – SC 

▪ Representantes da Condsef/Fenadsef nas Mesas do ACT e MNNP/EBSERH. 

▪ Gislaine Fernandes – PE 

▪ Carlos Alberto Chácara Barbosa - ES 

 
 

➢ Mesa Nacional de Negociação Permanente/EBSERH: 
 

o Região Sul: 

▪ (Titular) Jedaias Rodrigues Oliveira – PR 

▪ (Suplente) Naira Maria Bizarro - SC 
 

o Região Centro-Oeste: 

▪ (Titular) Joilson Ruas do Nascimento – MT  

▪ (Suplente) Simone Alves Sacramento Lima - GO 
 

o Região Nordeste: 

▪ (Titular) Miguel Silva Viana – PI 

▪ (Suplente) Reginaldo Alves Bazan – SE 
 

o Região Norte: 

▪ (Titular) Eliane Pitman Dias Morais - TO 

▪ (Suplente) Representante do AM a ser indicado 
 

o Região Sudeste: 

▪ (Titular) Lucas Mota Hauck - MG  

▪ (Suplente) Carlos Alberto Chácara Barbosa – ES 

 

Deliberações do Encontro das Empresas Públicas - EBSERH 

 

PLANO DE LUTA: 
 

Eixos Principais: 

▪ Em defesa das empresas públicas e dos empregados públicos como patrimônio da sociedade; 

▪ Em defesa da educação e do SUS; 

▪ Em defesa da Saúde do Trabalhador; 

▪ Pela valorização dos empregados da Ebserh e dos hospitais públicos universitários; 

▪ Pelo cumprimento e respeito ao Acordo Coletivo de Trabalho; 

▪ Contra o assédio moral dentro das empresas públicas. 
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AÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

1. Realizar campanha nacional em defesa das empresas públicas; 

2. Realizar campanha nacional informativa através de um vídeo sobre o papel da Ebserh no Brasil, quem é 

o trabalhador da Ebserh e qual o serviço que estes profissionais desenvolvem para a sociedade - veicular 

em todos os meios de comunicação; 

3. Realizar campanha nacional contra o assédio moral; 

4. Realizar ações unificadas com todas as empresas públicas para dialogar com a sociedade; 

5. Realizar um dia nacional de mobilização em Brasília, com representações das empresas públicas de 

todos os estados; 

6. Realizar um dia unificado de mobilização nos estados, pela valorização do empregado público da Ebserh; 

7. Construir e divulgar uma carta aberta à população em defesa das empresas públicas e do serviço público; 

8. Construir de forma urgente e prioritária documento com ações e contribuições práticas e efetivas acerca 

do assunto “Corona Vírus", visando resguardar e proteger os trabalhadores dos hospitais universitários; 

9. Unificar a agenda de organização e mobilização das empresas públicas. 

 

PLANO DE LUTAS: 
 

1. Contra o assédio moral; 

2. Banco de horas da Ebserh; 

3. Atuação junto às comissões de ética e relações de trabalho; 

4. Formação para as bases da Ebserh quanto ao processo negocial; 

5. Formação Política para os representantes eleitos; 

6. Atuação junto às universidades para garantir aos trabalhadores da Ebserh o direito ao voto nas eleições 

para reitor; 

7. Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

Resoluções dos Trabalhadores da CONAB 

 

Visando subsidiar as diretrizes de encaminhamento na defesa das empresas Públicas, apresentamos 

abaixo, nossas sugestões as quais gostaríamos que fossem avaliadas pelos membros desse departamento. 
 

A Companhia Nacional de Abastecimento – Conab foi criada por decreto presidencial e autorizada pela Lei 

nº 8.029, de 12/04/1990, vinculada ao MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo 

sua expertise voltada à execução das políticas públicas agrícolas e de abastecimento, com vista a manter as 

necessidades básicas da sociedade, na preservação e estímulo do mercado. Tendo também a 

responsabilidade de levantar dados no campo, para subsidiar as formulações das políticas voltadas à 

agricultura, tanto no agro negócio, como ao pequeno produtor, no atendimento as duas pontas. 
 

1. Campanha de filiação, demonstrando a importância da defesa dos sindicatos frente às medidas 

restritivas contra o trabalhador, tais como: 

▪ PEC 186(Emergencial), que reduz salário e proíbe reajuste salarial; 
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▪ PEC 187 (dos Fundos Públicos), que extingue fundos públicos como o FAT, que nos atinge 

diretamente; 

▪ PEC 188 (Pacto Federativo), que estende a EC 95/2016; 

2. Revogação da EC 95, que congela o investimento público, com consequências danosas a continuidade 

dos serviços públicos (com uma criação da frente parlamentar); 

3. Criar cartilhas, folder, mostrando a importância da Conab à sociedade em geral, com ênfase na execução 

das políticas públicas independente de governo, com a divulgação voltada num foco maior aos 

parlamentares e as entidades ruralistas; 

4. Criar um plano de saúde próprio que seja estendido a todos os empregados, inclusive os aposentados; 

5. Ratificar a Condsef e a Fenadsef como as legítimas representantes dos trabalhadores (as) da Conab; 

6. Organizar uma Plenária Nacional dos Trabalhadores da Conab para debater as demandas do setor, bem 

como organizar o futuro acordo coletivo de trabalho da Conab. 

 

Brasília-DF, 14 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Secretário de Políticas Públicas e Sociais     Secretário-Geral 


