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RELATÓRIO DO ENCONTRO DOS TRABALHADORES DA CONAB - 26/10/2017 

 

Data: 26/10/2017. 

Horário: 10h15min. 

Local: SINDSEP/DF. 

 

Pela Direção da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, Edison Cardoni, Valter Cézar, José de 

Assis, Jussara Griffo, Adriano Duarte, Edilson Muniz e José Alves. 

Estados Presentes: BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MT; PE, PI; PR, RO; RS; SP e TO. 

Representantes:    Ceasa Minas = 01  Conab = 15  Ebserh = 18 

 

INFORMES: 

 Encontro das Empresas Públicas e cenário das negociações; 

 Calendário de Mobilização Nacional da FENADSEF e CUT; 

 Os Acordos Coletivos da EBSERH, CONAB e CEASA MG, com informes e avaliações da 

Fenadsef e dos empregados representantes dos sindicatos de cada Estado; 

 Curso de Negociação Coletiva, da FENADSEF, a ser aplicado pelo DIEESE nos dias 13 e 14 de 

novembro de 2017, em Brasília, tendo os filiados das empresas públicas como público alvo; 

 Plenária Nacional do Setor Público e das Estatais da Base da CUT, realizadas nos dias 19 e 20 

deste mês, que definiu campanha nacional em defesa dos serviços e empresas públicas; 

 A Fenadsef informou que participará, através de vários diretores, do 30º Congresso da ISP 

(Internacional dos Serviços Públicos) e atividades em Montevidéu e Argel. 

 

ENCAMINHAMENTOS CONAB 

1 – Manter a posição defendida desde o início pela FENADSEF, de defender seu lugar na mesa de 

negociação do ACT 2017/2018 sem pré-condições; 

2 – Enviar ofício à ASNAB propondo união de esforços com a FENADSEF em defesa das 

reivindicações dos empregados da CONAB; 

3 – Repelir boatos divulgados por prepostos da empresa que buscam dar desculpas para o atraso 

da negociação: a responsabilidade é inteiramente da CONAB, que não está cumprindo a 

decisão judicial, e da CNTC, que se recusou negociação conjunta primeiro com a FISENGE e 

depois com a FENADSEF; 
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4 – Nesse cenário, avaliar em cada estado a conveniência de realizar assembleia para retirar 

poderes da CNTC para negociar (isso nos casos dos estados que haviam concedido esses 

poderes); 

5 – Pressionar a CONAB para garantir a prorrogação da data base do acordo coletivo, para que 

não haja perca de benefícios. Quem pode pedir essa prorrogação: todos os interessados. E a 

CONAB pode fazer a prorrogação por conta própria. 

6 – AÇÕES E CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO: 

 10/11 – Realizar café da manhã de mobilização com camisetas, botons e panfletos, para 
identificar os movimentos, exigindo a abertura das negociações e atendimento das 
reivindicações; 

 A partir do dia 06/11 – em cada estado, avaliar a conveniência de convocação de assembleia 
para retirar autorização para a CNTC negociar;  

 Exercer pressão sobre deputados e o Ministro da Agricultura para que defendam as 
reivindicações dos empregados da CONAB; Sugestão de acessar o site da CUT, 
https://napressao.org.br/, para enviar e-mails aos deputados, senadores e autoridades 
cobrando deles posicionamentos favoráveis aos trabalhadores; 

 Criação de sites para divulgar as conquistas e informativos (outros meios eletrônicos: 
Whatsapp, e-mail). 

 Os companheiros da Comissão de Negociação devem fazer permanentemente o apanhado de 
informações e preparar boletins para a FENADSEF e os sindicatos divulgarem para a base. 

 Participar ativamente com o estado de greve, usando camisetas e a panfletagem para 
identificar o porquê da greve. 

 Fazer a panfletagem fora da empresa e convidar os apoiadores para participarem das greves. 

 Requerer, via FENADSEF, para entrar em contato com a CONAB para que seja liberado a 
divulgação do material da FENADSEF, para que fosse liberado esse espaço para divulgação. 

 Dialogar com as duas federações de engenheiros para unificar esforços. 

 Combater o Corte no transporte funcional dos funcionários de São Paulo. 

 Representação da FENADSEF - ir em reuniões para que o corpo funcional conheça e faça 
visitas para fortalecer o movimento. 

 Explicar para o corpo funcional como funciona o sistema sindical, para que os empregados 
entendam que os diretores da FENADSEF são representantes por direitos. 

 Avaliar oportunidade de Ação Civil sobre o desmonte da CONAB. 

 

 

 

 

 

Diretores da FENADSEF 

https://napressao.org.br/

