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Relatório do Encontro Nacional dos Trabalhadores da CONAB 
 
 
Data: 05/05/2010. 
Local: Auditório da Condsef. 
Pauta: Informes; Avaliação Acordo Coletivo; Avaliação PCCS; 

Encaminhamentos. 
Estados Presentes: 19 – AL, AM, CE, ES, GO, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, 

RS, SC, SE, SP, TO e o DF. 
Delegados Presentes: 26. 
Observadores Presentes: 21. 
 
 
INFORMES 

 
Em obediência à convocação da Plenária da Conab, na base da CONDSEF, 

foram iniciados os trabalhos pelos informes. Por ser um assunto de estrema 
relevância da categoria, foi proposto para a plenária que se fosse dado informes 
pelos Conselheiros do Cibrius presentes à Plenária. A Plenária acatou a sugestão.  

Começou se os informes pelo questionamento que está sendo feito junto à 
Conab da legitimidade de escolha dos membros do Fórum de Relações do Trabalho 
da Conab. Os trabalhadores esclareceram a forma como foram escolhidos seus 
representantes e que o processo havia sido arquivado. Novamente instalado e 
motivado a reabri-lo, a Conab solicitou mais explicações sobre os questionamentos 
da legitimidade do processo. Os trabalhadores reafirmaram que os representantes 
foram escolhidos pela maioria dos delegados presentes à Plenária da CONDSEF, 
para a base da Conab realizada em 3 e 4 de junho de 2009, obedecendo ao estatuto 
e as disposições de eleição de representantes das bases, com a participação de 
todos os delegados eleitos para aquela plenária. 

Houve o esclarecimento do senhor Farias que disse ser aposentado da 
Conab, assistido pelo Cibrius e Conselheiro do Cibrius. Começou relatando as 
reuniões dos grupos de trabalho instituídos pelo Cibrius e que dele, por exigência 
dos trabalhadores, participavam as três associações de trabalhadores da Conab – 
ASNAB, ANEPAC e ANSAC. Informou que esse grupo de trabalho iniciou suas 
discussões pela proposta de saldamento do Cibrius e seus desdobramentos. 
Manifestou sua preocupação com o principal projeto de reforma do Cibrius – Projeto 
de Saldamento, que está muito atrasado e que corre sérios risco de se chegar a 
outubro sem a consolidação de um projeto para ser levado às autoridades, sejam da 
Conab, do DEST, do MAPA ou MPAS. Esclareceu que esperava que em maio se 
deflagrasse esse processo de construção de Plano de saldamento para que em 
outubro se tenha esse projeto proposto pronto. Informou ainda que a Diretoria do 
Cibrius foi autorizada a buscar a movimentação do processo que cobra na justiça o 
pagamento da dívida gerada pela entrada de centenas de trabalhadores sem a 
necessária cobertura financeira que resguardasse a saúde da instituição e que hoje 
está parado há mais de cinco anos através do processo de denuncia ao Conselho 
de Justiça, obrigando o Desembargador dar andamento ao processo.  
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Foi apresentado também pelo senhor Evaldo uma breve retrospectiva das 
causas da necessidade de um plano de saldamento. Esclareceu que a dívida da 
Conab com o Cibrius foi gerado pela maneira pouco profissional com que se 
autorizou o ingresso de milhares de trabalhadores sem a respectiva contrapartida, 
com a verificação de cálculos por baixo, para possibilitar a autorização do Governo 
do ingresso de novos participantes. Que logo cumprida a carência de um ano 
aposentou se uma massa muito grande de trabalhadores e o Cibrius sem dinheiro, 
sem constituir as reservas para pagar o beneficio dos trabalhadores. Relembrou que 
quando eleito Diretor do Cibrius, a cobrança da divida era proposta de campanha e 
determinação da emenda nº20 à constituição e que deve se buscar o 
encaminhamento a bom termo da ação na justiça por ser essa a melhor solução 
para o Cibrius. Fez um apelo para que todos acompanhem as ações que o Cibrius 
faz através de seu site. 

Por último, a Plenária, aprovou que se peça ao Cibrius a realização de uma 
ampla discussão com os trabalhadores da Conab, para tratarem especificamente 
desse plano de Saldamento e cobrança da dívida. Também os estados fizeram 
vários informes de atividades e mudanças que vem ocorrendo em suas sedes. Falou 
Alagoas, Tocantins, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Norte.  
 
AVALIAÇÃO ACORDO COLETIVO 
 

Na fase de avaliação do Acordo Coletivo para construir coletivamente uma 
visão e uma compreensão das dificuldades das negociações de Acordo Coletivo de 
Trabalho e em especial o ACT 2009/2010. A inexperiência dos negociadores 
patronais nas últimas negociações foi apontada como uma das causas de 
dificuldades das negociações do novo acordo, apontando ainda a falta de 
elaboração de atas como fator de entrave e avanço nas negociações, e que devem 
ser melhorados. 

Os membros da Comissão de Negociação dos Trabalhadores esclareceram 
que o mecanismo de registro se atualizou com a informatização. Foram feitos 28 
relatórios pela CONDSEF no decorrer do processo, informando o andamento das 
negociações e convocando à participação dos trabalhadores nas tomadas de 
decisões. Avaliaram que a falta de ata não atrapalhou as negociações. Relembrou 
que no acordo 2007/2009 também foi difícil, as negociações e o acordo, só se 
encerraram em janeiro de 2008 e que, na ocasião, foi submetida e aprovada pela 
categoria, em novembro, uma proposta que não estava acordada com a Conab.  

Avaliaram que o que deve estar claro para a categoria é que o interlocutor 
final é o DEST, pois é que tem a decisão final em termos financeiros e de pessoal no 
que se relaciona as empresas estatais. Nesse sentido, julgam ter sido mais 
proveitoso o final das negociações, pois o acordo 2009/2010 foram tratadas 
diretamente com aquele departamento e avançamos na manutenção de conquistas 
antigas que estiveram sob ameaça.  

Avaliam criticamente que deve haver uma revisão no processo de discussão 
entre os trabalhadores, com mais debates em âmbito nacional; plenárias 
preparatórias; que contribuiriam para melhorar as mobilizações ao ponto de preparar 
melhor os trabalhadores para as possíveis greves no setor. 
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Sobre o plano de saúde, que também é uma questão de extrema relevância 
para o setor, entendem que questões como o SAS deve ser discutido, em especial, 
pois a agencia reguladora ANVISA, estabeleceu novos procedimentos que devem 
ser obedecidos e não pode ser aguardado o final do plano para se buscar 
alternativas. Estabelecem como exemplos as soluções implementadas na 
EMBRAPA, ELETRONORTE, CODEVASF, que poderia ser aplicado à discussão da 
Conab. 
 
AVALIAÇÃO DO PCCS 
 

Na fase de avaliação do novo PCCS da Conab, as primeiras avaliações 
ocorrem no sentido de se fazer uma retrospectiva do período desde 2005 quando se 
contratou a empresa “Price” para construir um novo Plano de Carreira para os 
trabalhadores da Conab, e que foi acompanhada por uma comissão designada por 
meio de portaria para acompanhar a elaboração do novo PCCS, porém, avaliam que 
pouca informação foi prestada pela comissão, sendo, após o termino dos trabalhos 
arquivada por não atender ao DEST e não havia recursos para 2006. Em 2008 
houve uma autorização do DEST para que os trabalhadores nas bases da Condsef, 
construísse uma proposta de consenso com a Conab e que depois o DEST rejeitou.  

Avaliam que a nova proposta construída pela Conab observou as 
recomendações do DEST. Foi afirmado que tal plano vigoraria a partir de janeiro de 
2010, e teria recursos para sua implantação. O plano construído não dialogou com 
os trabalhadores. Os delegados avaliaram que o novo PCCS 2009, da forma como 
foi divulgado pela Conab, deixa muitas dúvidas entre os trabalhadores o que gerou 
insegurança. Avaliaram que o novo PCCS retira direitos e vantagens dos 
trabalhadores, não corrige distorções, como desvio de função, ao contrário 
aumentou as distorções salariais  

Foi feito pelos delegados uma avaliação sobre os gastos vultosos 
empregados pelas sucessivas direções da Conab para construção dos planos de 
carreira no passado e que não foram a frente, de que os administradores deveriam 
ser responsabilizados. 

Avaliam que a lição que se deve tirar do último processo de negociação e do 
novo plano é um instrumento para longo prazo e que ele possa trazer melhorias a 
um prazo maior de tempo e não de imediato e que muito dos esclarecimento virão 
com a regulamento de pessoal, e que os trabalhadores devem cobrar de imediato tal 
regulamentação da direção da Conab.  

A avaliação feita também no encontro é a de que tal plano venha a fortalecer 
a própria instituição como um todo, evitando se assim uma possível decisão do 
governo em extinguir a empresa. 

Avaliaram que é de extrema importância de que é preciso solicitar a empresa 
que mande aos estados pessoas com poder de decisão e de esclarecimento para 
demonstrar quais a vantagens e desvantagens do novo PCCS.  

Feito os debates e esclarecimentos, a plenária decidiu que a CONDSEF, 
deverá buscar mais informações à Conab, inclusive, o diretor Sergio Ronaldo 
sugeriu como encaminhamento, enviar um oficio a direção da empresa para que 
encaminhe à CONDSEF o novo Plano oficialmente, bem como, preparar orientações 
sobre o PCCS, para que a decisão de permanecer no atual PCS 91 ou migração 
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para o novo PCCS 2009 seja feita de modo consciente, por decisão própria de cada 
trabalhador. 
 
DELIBERAÇÕES 
 
a) Que a CONDSEF cobre da CONAB o cumprimento do Acordo Coletivo, para isso 
fazer valer a Cláusula 58ª que trata do acompanhamento da implantação do Acordo; 
b) Solicitar a correção na Cláusula que trata dos percentuais do Adicional de 
Insalubridade. Embora esteja sendo pago corretamente; 
c) Exigir do Superintendente no Paraná o cumprimento da Clausula 14, itens 05 e 
06, que se aplicam aos casos de transferências e que o mesmo não quer atender; 
d) Solicitar a CONDSEF a realização de atividades de capacitação em Negociação 
Coletiva; 
f) Consultar a assessoria jurídica da CONDSEF acerca da viabilidade de representar 
junto ao Ministério Público os gestores da CONAB por improbidade administrativa 
por descumprimento dos Estatutos da empresa; 
h) A CONDSEF elaborar documento para a categoria explicitando o PCCS com o 
objetivo de contribuir para a tomada de decisão acerca da adesão ou não ao Plano, 
tomando como base os questionamentos da categoria (ver anexo); 
i) A CONDSEF cobrar da empresa a apresentação oficial do PCCS; 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
Foi aprovada no Encontro uma moção de repúdio a direção da Conab, sendo que o 
texto ficou de ser redigido posteriormente. 
 
QUESTIONAMENTOS AO PCCS  
 
1) É retroativo a janeiro? 
2) Como fica a situação de quem não optar? 
3) Como fica a situação das pessoas que aderiram antes da prorrogação? Muda a 
opção? Cancela? 
4) Como fica a situação dos anistiados no novo processo? 
5) Os Procuradores TNS 3 serão equiparados aos TNS 1, considerando que todos 
os TNS serão Analistas, embora tenham prestado concurso com requisitos 
diferenciados? 
6) Como se dá o enquadramento de Assistentes e Auxiliares?  
7) Como fica a situação dos novos com curso superior? 

 
Brasília, 18 de maio de 2010. 

 
Saudações Sindicais, 

 
 
 
 

Diretores/CONDSEF 


