INFORMATIVO CONJUNTO CNTC/FENADSEF/FISENGE Nº 003/2020

Brasília – DF, 25 de novembro de 2020.
ASSUNTO: ACT.2019/2020
Prezados(as) empregados(as) da Conab,

As Comissões Nacional de Negocição da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NO COMERCIO - CNTC, da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO FEDERAL–FENADSEF, e da FEDERAÇÃO
INTERESTADUAL DE SINDICATOS DE ENGENHEIROS-FISENGE, representantes dos
empregados da Conab, informa a todos os empregados da Conab, que ontem, dia 24
de novembro de 2020, às 18hs, estivemos reunidos para avaliar o Ofício
CONAB/DIGEP SEI Nº 12826478/2020, DE 23/11/2020, que apresenta proposta
patronal, anexa, referente ao ACT 2019/2020 e 2020/2021.
Na oportunidade, as entidades representantes dos empregados avaliaram que a
comissão patronal não cumpriu todos os itens acordados entre as partes, na 4ª Reunião Bilateral de
conciliação, realizada no Tribunal Superior do Trabalho, no dia 04/11/2020.
Desta forma, encaminhamos à comissão patronal o Ofício Conjunto Nº 3, anexo,
informando que: não houve comunicação às entidades e ao corpo funcional sobre as condições de
migração do SAS/CONAB para a Casembrapa; a necessidade de prorrogação do ACT vigente; e, por
fim, nossa discordância à possibilidade de retroatividade da Lei Complementar 173, para impedir
correção salarial no ACT 2019/2020 (Parecer anexo).
Por fim, solicitamos a realização de uma reunião entre área técnica da Companhia com os
representantes das entidades dos empregados descritas, objetivando transmitir as condições de migração
e as demais tratativas que dizem respeito à incorporação do Serviço de Assistência a Saúde – SAS à
Caixa de Assistência da Casembrapa, e uma nova reunião da mesa de negociação entre as Comissões
de negociação, objetivando tratar sobre os encaminhamentos finais para a concretização do processo de
negociação.
Reiteramos aos empregados da Conab, sobre a importância para que todos
os trabalhadores permaneçam mobilizados em seus locais de trabalho, e conscientes
sobre a luta que poderemos ter que concretizar, em razão do cenário que se chegou,

quanto da possibilidade de retirada de direitos e/ou benefícios conquistados com muita
luta.
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