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INFORMATIVO CONJUNTO FENADSEF/ASNAB/FISENGE N°001/2021. 

Brasília-DF, 01 de outubro de 2021. 

Assunto: Acordo Coletivo de Trabalho da CONAB 2021/2022. 

Prezados empregados (as) da Conab, 

A Comissão Nacional de Negociação, composta pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL – FENADSEF (Sérgio Ronaldo da Silva - Secretário-Geral; Edison Vitor Cardoni - Secretário de 

Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de Classe; Jurandir Pereira Liberal - Secretário de Políticas Públicas e Empresas 

Públicas); pelos Empregados da CONAB (Fernando Pivetta, Eliseu Lima Souza, Joalita Queiroz de Lima, Celso 

Fernandes Sant’Anna e Wagner Wellington Brito de Carvalho); pela Presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

EMPREGADOS DA CONAB – ASNAB (Dóris Giugliani Chaves de Cerqueira) e pela FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DE 

SINDICATOS DE ENGENHEIROS – FISENGE (Fernando Elias Vieira Jogaib e Ricardo dos Santos Soares), informa a 

todos os empregados da Conab que foi realizada a Plenária Nacional dos Empregados da Conab no dia 21/08/2021, 

onde elegeu a nova Comissão Nacional de Negociação e aprovou a pauta de reivindicações, que foi protocolada na 

empresa em 31/08/2021, para dar início às negociações do ACT 2021/2022. 

Na plenária nacional foram discutidas questões de conjuntura: 

 Abordando a luta contra a PEC 32, a MP (Medida Provisória) 1.045 e o Decreto 10.767 de 12/08/2021. 

 Encaminhou-se a necessidade dos trabalhadores da Conab se colocarem em movimento para que sejam 

atendidas as reivindicações pautadas no ACT 2021/2022, e para defender o patrimônio da Companhia contra a 

privatização e seus armazéns. 

 Definiu-se um calendário de lutas, compreendendo assembleias de retorno para apresentar os resultados da 

plenária; elaboração de um memorial, com uma abordagem técnica, em defesa da permanência dos armazéns, a 

ser construída em conjunto com FENADSEF, ASNAB, FISENGE e pelos Sindicatos. 

 Um dia Nacional de Luta em defesa da Conab, pela revogação do Decreto 10.767 e atendimento das 

reivindicações do ACT 2021/2022. 

Nas últimas semanas, as entidades representativas e seus sindicatos tiveram que impor uma energia extremamente 

grande no combate à PEC 32, que tramita no Congresso Nacional. A comissão dos empregados e suas entidades 

conclamam a todos para demonstrar à empresa a necessidade de atendimento das reivindicações do ACT e 

manutenção dos armazéns, é necessária a nossa mobilização. Só ela será capaz de sensibilizar o governo, nessa nova 

etapa. Cabendo agora a UNIÃO de todos, uníssonos na busca de mantermos o que, a duras penas, conquistamos. 

Obs.: Minuta do ACT Conab 2021/2022, protocolada, para início das negociações com a empresa (em anexo). 

VAMOS TOMAR CONTA DO QUE É NOSSO! 

 

Secretário-Geral da FENADSEF 

 

Dóris G. Chaves de Cerqueira 
Presidente da ASNAB 

 


