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Abril            

4 a 8 – Redações de novas propostas às clausulas 
antigas devem ser enviadas à Condsef para 
sistematização e devolução aos Sindicatos;

18 a 22 – Sistematizações das novas redações 
e novas propostas e Re-encaminhamento aos 
Sindicatos para novas discussões;

25 a 29 – Discussões nas bases, em grupos e em 
assembléias locais, das novas redações, novas 
propostas. Preparativos de justificativas para 
garantir defesa perante mesa de negociação;

MAio

2 a 6 – Prazo final de apresentação de propostas 
com justificativas e defesas à Condsef, para 
preparo da Pré-Pauta do ACT;

9 a 13 – Sistematização da nova proposta do ACT 
com suas justificativas e defesas. Devolução aos 
Sindicatos;

16 a 20 – Realização de Assembléias pelos 
Sindicatos para aprovação da proposta final 
incluindo clausulas, parágrafos e itens que 
não tenham consenso. Homologação da nova 
Proposta de ACT 2011.

23 a 31 – Recepção das atas das assembléias. 
Divulgação dos resultados e sistematização da 
nova Proposta de ACT para as negociações de 
2011, divulgação da proposta de ACT 2011 com 
as novas redações e novas clausulas;

Junho 

1º a 10 – Discussão da nova Proposta de ACT 
2011 nas bases e Convocação das assembléias 
para eleição dos delegados à Plenária da Conab 
na base da Condsef. Discussão dos caminhos de 
busca de apoios, planos de lutas;

13 a 15 – Plenária da Condsef; discussões dos 
caminhos de apoios, planos de lutas, eleição da 
Comissão de Negociação e eleição das Comissões 
setoriais de apoio;

30 – Entrega oficial da Nova Proposta de ACT 
2011 à Conab.  

2011 é ano de Acordo 
coletivo da Conab

calendário da categoria prevê assembléias para definir 
propostas que vão ser entregues ao governo em junho. 
mobilização e unidade devem ser fortalecidas

O Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 
2009/2011 assina-
do pelos Sindica-

tos Gerais filiados à Condsef 
aumentou a responsabilidade. 
Sempre fomos de fato e de di-
reito representantes dos em-
pregados da Conab, mas ago-
ra não pairam mais dúvidas 
e somos seus representantes 
nas negociações sindicais. O 
Acordo Coletivo é um desses 
mecanismos e o principal nas 
relações entre trabalhadores e 
seus patrões. 

Na última negociação me-
lhoramos a qualidade de or-
ganização dos trabalhadores 
na representação das negocia-

ções, com comissão de traba-
lhadores e dois diretores da 
Condsef. Em 2011 o objetivo e 
ampliar a discussão da pauta 
de reivindicações com os tra-
balhadores. Um calendário 
intenso de debates esta sen-
do proposto para melhorar a 
participação da categoria na 
construção da nova proposta 
de ACT 2011. Assembléias nos 
estados com participação in-
tensa dos servidores vão ser 
fundamentais na elaboração 
de novas propostas, melho-
rando as existentes, preparan-
do os mecanismos de negocia-
ções e planos de lutas. 

Os Sindicatos, em sua base, 
deverão convocar os trabalha-

dores e trabalhadoras da Co-
nab em reuniões, seminários, 
assembléias que garantam 
ampla participação dos traba-
lhadores e trabalhadoras, sin-
dicalizados ou não, para que 
todos atendam ao chamado e 
participem democraticamen-
te da construção da proposta 
de ACT 2011 – Conab. O acor-
do registrado no Ministério 
do Trabalho e Emprego será 
a base de construção do novo 
ACT.

Confira o calendário de ati-
vidades (veja quadro) e parti-
cipe do processo de constru-
ção e luta pela aprovação das 
demandas dos trabalhadores 
da Conab.

acT 2009/2011: conSTRUÇÃo Do REGISTRo no mTE. E mais ... confira o artigo “a luta dos trabalhadores e sindicatos Gerais”
LEIA TAMBÉM

CAlendário
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Participação em assembléias é importante 
para garantir um act que contemple todas 

as demandas dos trabalhadores da conab
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Chegou a hora das discussões 
do Acordo Coletivo 2011 da 
Conab. Eis que ressurge a 
construção do denomina-

do “Novo Sindicato da Conab”. Não 
por mera coincidência, mas por puro 
oportunismo. A Condsef em sua últi-
ma reunião do Conselho Deliberativo 
de Entidades (CDE) votou pelo reforço 
da luta em defesa dos Sindicatos Gerais, 
por ser esta sua concepção e da maioria 
dos sindicatos combativos e porque não 
pode deixar a mercê de oportunistas de 
última hora os trabalhadores da Conab.  

Não é pouco recordar os muitos em-
bates que os trabalhadores organizados 
pelos SINDSEP’s travaram pela cons-
trução da própria Conab em 1989/1990 
e pela manutenção de milhares de em-
pregos de trabalhadores contra a con-
cepção da elite neoliberal de “fazer” 
uma pequena empresa de “doutores 
no assunto” do agronegócio. 

Convocados pelos SINDSEP’s em 
seminário centenas de trabalhadores 
discutiram a melhor estratégia de en-
frentamento dos desmandos do Gover-
no Collor. Optaram pela construção da 
fusão das três empresas e que tivesse, 
já na lei, seus objetivos traçados. Foi 
nesse seminário que os trabalhadores 
escreveram os objetivos da Conab que 
perduram atualíssimos na lei que criou 
a Conab.

Tomadas essas decisões, as entida-
des dos trabalhadores e suas lideranças 
organizaram os trabalhadores para ob-
terem apoio das lideranças políticas e 
traçaram seus planos de lutas para que 
suas idéias fossem vitoriosas no Con-
gresso Nacional. A panfletagem nos 
corredores do Congresso - deputado 
por deputado - as vigílias, foram pla-
nos de lutas que os SINDSEP’s apoia-
ram e organizaram os trabalhadores. 
Esta foi uma das maiores e primeiras 
causas que o movimento sindical dos 
trabalhadores públicos fizeram em fa-
vor dos empregados da Conab, com a 
participação de milhares de trabalha-
dores em todo o Brasil.  

Foram salvos milhares de empregos 
- A lei que criou a Conab não foi sufi-
ciente para estancar as demissões que 
se seguiram no Governo Collor. Só 
para recordar, lideres dos trabalhado-
res eram figurinhas constantes organi-
zando a categoria em assembléias, na 
resistência. Podemos citar os saudosos 
Chico Zocolli, Farias, Renato e outros 
que ainda estão na luta como o hoje de-
putado distrital Wasny de Roure (foto), 
e muitos outros.

Os trabalhadores da Conab cons-
truíram os Sindicatos Gerais e estes 
cumprem com competência suas tare-
fas de organizarem os trabalhadores 

e não medirem esforços para levarem 
suas lutas anos a fio sem esmorecer, 
sem fraquejar. Não há como negar que 
estiveram juntos, com toda a sua infra-
estrutura física e política a favor dos 
trabalhadores, principalmente os mais 
desassistidos.

Outra batalha que só depois de 14 
anos de luta começou a dar resultado, 
foi a reversão de milhares de demissões 
de trabalhadores do serviço público. Só 
cometeram injustiças, foram demitidos 
os trabalhadores humildes, de salários 
baixos, milhares jamais souberam da 
Lei de Anistia, que por 14 anos mofou 
nos gabinetes da política neoliberal. 

Os Sindicatos Gerais jamais esmo-
receram e deram trela à elite que con-
tinuava desconstruindo a Conab. A lei 
de anistia, aprovada com tantas con-
cessões, parecia que iria ralo adentro. 
Os Sindicatos Gerais nunca arredaram 
os pés. Mantiveram a luta até a vitória, 
contra aqueles que sempre quiseram 
e querem os trabalhadores humildes 
à distância. 

Hoje os Sindicatos Gerais erguem 
a bandeira dos esquecidos da Lei de 
Anistia, pois milhares de trabalhado-
res jamais souberam dela. O Projeto de 
Lei, conhecido por PL 5030, tenta corri-
gir esta injustiça. 

Como então usar afirmações de que 
os Sindicatos Gerais não estão nos lo-
cais de trabalho, e querer com sofismas 
ludibriar os trabalhadores e inculcarem 
que vitórias fáceis virão se houver um 
só sindicato da Conab? Não bastassem 
estas duas lutas vitoriosas, outras fo-
ram travadas em favor dos trabalha-
dores da Conab nas questões do dia a 
dia. Os Acordos Coletivos de Trabalho 
todos estes anos são uma prova de que 
os Sindicatos Gerais organizam os tra-
balhadores e discutem suas propostas 
e as levam adiante nos embates e lutas. 

Para recordar, no ano 2000 os pro-
cessos intentados na justiça, pelos Sin-
dicatos Gerais – SINDSEP’s, de recom-

posição do saldo do FGTS causados 
pelos Planos Verão e Collor I, no va-
lor de 42,72% e 44,80% ajuizados em 
1990, tiveram êxito. Na mesma linha, 
os Sindicatos Gerais saíram vitoriosos 
na ação pela correção da URP para os 
empregados da ex-Cobal e a Conab teve 
que devolver quase R$ 4 milhões aos 
trabalhadores com juros e correção.

Demandas coletivas, amplamente 
discutidas com os trabalhadores surgi-
ram das discussões dos trabalhadores, 
nas discussões em assembléias, reu-
niões. A idéia de Sindicato Geral não 
se resume a tabua rasa dessas discus-
sões. Sua compreensão data de antes 
da constituição de 1988 para os traba-
lhadores públicos e muito antes para os 
trabalhadores em geral. Sabemos que as 
maiores conquistas dos trabalhadores 
foram obtidas graças à solidariedade 
entre eles. Não há causa isolada para os 
trabalhadores. A unidade é o caminho 
mais rápido até a vitória. 

Os trabalhadores da Conab não es-
tão isolados dos embates com o gover-
no. Os projetos de leis que congelam 
salários públicos por dez anos, dura-
mente combatidos pelos sindicatos Ge-
rais, atingem em cheio os empregados 
da Conab. O projeto de lei travestido de 
“avaliação de desempenho”, que auto-
riza demissões por justa causa, é outro 
que atinge os empregados das empre-
sas públicas. 

Bastam estes dois projetos de am-
pla repercussão demonstrar que a luta 
dos empregados da Conab esta unida 
a de todos os trabalhadores públicos. A 
Condsef cumpre seu dever de orientar 
os trabalhadores para que não caiam 
nas armadilhas e canto de sereias. Quer 
que todos se recordem de que os Sin-
dicatos Gerais construídos pelos tra-
balhadores é que sempre estiveram ao 
lado dos trabalhadores sem esmorecer, 
sem falácias e sem jogo com os patrões. 
Fique atento e separe o joio do trigo. 
À luta.
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Durante anos o registro do 
ACT da Conab foi feito atra-
vés do pedido de depósito do 
acordo junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego e, regis-
trado em livro próprio, surtia 
todos os efeitos legais. No 
Acordo 2009/2011 a Condsef 
coordenou este processo de 
pedido de registro tão logo re-
cebeu o ACT Conab assinado 
pelas partes. 

O novo sistema implantado 
pelo Ministério do Trabalho 
via internet, de uso obrigató-
rio, trouxe inúmeras dificul-
dades para o novo registro. 
Como de praxe, para evitar 
transtornos legais, a assesso-
ria jurídica da Condsef esteve 
à frente de todo este processo.  
Foram feitas muitas reuniões 
visto que a implantação re-
cente do sistema havia gerado 
muitas dúvidas. 

A Secretária de Relações do 
Trabalho, Zilmara Alencar, de-
legou ao Secretário Adjunto, 
André Grandizoli, que orien-
tasse a Condsef na solução 
do registro do ACT Conab. A 
direção da Condsef acompa-
nhou sua assessoria jurídica 
nessas reuniões. 

Depois de muitas “idas e 
vindas”, a Condsef foi infor-
mada que a solução adequada 
para registro do ACT Conab 
obedeceria à mesma solução 
aplicada aos bancários. Cada 
sindicato faria seu registro. A 
entidade foi informada ainda 
que esta orientação foi dada às 
Superintendências Regionais 
do Trabalho e Emprego. 

Obedecendo esta orienta-
ção e adequando o ACT Conab 
ao sistema MODERADOR do 
Ministério do Trabalho e em 
obediência à lei e a legislação 
pertinente, o registro do ACT 
Conab vem sendo feito pelos 
sindicatos.

A luTA dos TrAbAlhAdoreS  da 
ConAb e os SindiCAToS GerAiS

ACT 2009/2011
ConSTruÇÃo 
do reGiSTro 
no MTe

ArTiGo

o deputado distrital Wasny de roure pioneiro 
na organização dos trabalhadores em torno dos 
sindicatos gerais quando da criação da conab
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Seminário SINDSEP ś 1989/90


