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Ofício FENADSEF/ASNAB/FISENGE n° 110/2022.               Brasília (DF), 28 de dezembro de 2022. 
 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

GUILHERME AUGUSTO SANCHES RIBEIRO  

Diretor-Presidente 

Companhia Nacional de Abastecimento 

 

Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho e Plano de Saúde da Conab. 

 

 

Senhor Presidente, 

Registramos o recebimento de vosso Ofício CONAB/DIGEP SEI Nº 157/2022, de 22.12.2022, em que V.Sa. 
reitera o compromisso de não assinar o contrato com a GEAP e "aguardar a posse do novo ministro da 
Agricultura para que a proposta de mudança do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) seja apresentada e as 
orientaçoes da nova gestão do Mapa sejam repassadas à Companhia". 

Lembramos que em assembleias realizadas em todo o país, em maio deste ano de 2022, o corpo funcional se 
posicionou contrariamente à assinatura desse contrato sem que uma discussão prévia a respeito da assistência 
à saúde se realizasse, por meio dos seus canais de representação, e mandatou às entidades representativas a 
buscar um entendimento prévio com a CONAB nesse sentido. 

Sem desprezar os demais pontos controversos – em particular nossa insistência em que os cargos de gerência 
da Conab devam ser ocupados exclusivamente por empregados do quadro permanente da companhia – é 
público e notório que a questão do SAS é ponto nevrálgico para o fechamento dos ACTs. 

Nesse sentido, entendemos que o compromisso assumido por V.Sa., de suspender a assinatura do contrato 
com a GEAP, pode avançar na direção de uma solução que preserve o posicionamento dos empregados, 
salvaguardando uma discussão a respeito da assistência à saúde, inclusive, se necessário, com as novas 
autoridades que tomarão posse nos próximos dias. 

Assim, vimos informar que, ao lado de tratativas com a Conab e com os novos ocupantes dos cargos 
ministeriais, para as quais estamos à disposição, as assembleias deliberativas dos empregados da CONAB para 
apreciação da proposta patronal serão convocadas para a primeira quinzena de janeiro por meio de edital a 
ser publicado no Diário Oficial da União, do qual lhe daremos ciência, inclusive para autorizar nossos sindicatos 
a utilizarem dependências da Conab para esses eventos, superando entraves ocorridos no passado. 

Dessa forma, como já externamos, entendemos que postergar essa assinatura não gera nenhum prejuízo à 
Conab, bem ao contrário. 

 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para os entendimentos que se fizerem necessários. 

 
 
      
 
       Frederico Menezes      

FENADSEF    ASNAB Nacional   FISENGE 

Ofício FENADSEF/ASNAB/FISENGE n° 001/2023    Brasília (DF), 03 de janeiro de 2023. 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Luiz Paulo Teixeira Ferreira 
MD. Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 
 

Assunto: Conclusão dos Acordos Coletivos dos empregados da Conab 
 

Senhor Ministro, 
 

Cumprimentando-o respeitosamente, trazemos a necessidade de encerramento dos Acordos Coletivos 
de Trabalho (ACTs) dos últimos quatro anos referenciando-nos em proposta construída em audiência de 
mediação de 29.11.2022, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Autorizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), a Conab já se 
comprometeu com reposição salarial de 80% do IPCA apurado nos anos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
e 2022-2023, acumulando 18,42%, já estabelecidos períodos de retroatividade, proposta aceita pelas 
entidades representativas. 

Há, no entanto, quatro pontos sensíveis que merecem mais discussões: 1) Sistema de Assistência à 
Saúde – SAS; 2) reajuste no valor de auxílios alimentação e creche; 3) Plano de Cargos e Salários (não 
indicação de pessoas de fora do quadro funcional para cargos operacionais); e 4) liberação de representantes 
sindicais e associativos. 

A sugestão construída na referida audiência de 29.11.22, no TST, foi a de consignar, em ata negocial, 
que esses quatro pontos seriam tratados em nova reunião de mediação sem prejuízo da assinatura dos ACTs. 

No caso do SAS, o que pedimos é que não seja assinado o contrato com a GEAP, como pretendia a 
atual Diretoria da Conab, até que se encerrem essas tratativas, inclusive com a constituição de Comissão 
Paritária para análise da situação do SAS e de alternativas. 

Considerando que o Presidente da CONAB já assumiu o compromisso de não assinar com a GEAP até 
receber orientação ministerial e certos de poder contar com a sensibilidade de Vossa Excelência, as entidades 
signatárias solicitam seja adotado o sentido da solução construída na reunião de 29.11, no TST, que se 
concluam as negociações, aplique-se o percentual aceito por ambas as partes, com a repercussão sobre a 
folha de janeiro, permanecendo as questões controversas para serem discutidas em nova mediação. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que solicitamos audiência 
com Vossa Excelência, com a maior brevidade possível, para tratarmos também das questões institucionais 
da Companhia, na ótica do governo que se inicia, no sentido de fortalecer sua capacidade de atuação no 
atendimento à agricultura familiar, aos povos originários, aos quilombolas, às comunidades de extrativistas, 
ribeirinhas, entre outras ligadas à socio biodiversidade, ademais de fortalecer sua capacidade de 
armazenamento, com planejamento robusto e sustentável, revitalizando unidades armazenadoras e 
ampliando sua capacidade com novas plantas de armazéns modernos. 
 

Atenciosamente, 
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