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Quinta-feira  

Sindsep/MA convoca servidores da Ex-Roquette Pinto 

à comparecem ao setor jurídico 

Comissão Nacional dos Intoxicados cobra instalação da Comis-
são Especial de Apreciação da PEC 101 

A Comissão Nacional dos 
Intoxicados da ex-Sucam, esteve 
ontem, 03 de agosto, no gabine-
te do deputado Mauro Nazif 
"criador da PEC 101", tratando 

novamente sobre a instalação da 
comissão especial para aprecia-
ção da PEC. 

No mês de maio a Comis-
são esteve com o Presidente da 

Câmara dos Deputados "Arthur 
Lira", que após exposição do 
que seria a PEC, prontificou-se 
em instalar a Comissão Especial, 
porém, questionou se existia um 
quantitativo de pessoas e um 
estudo sobre o impacto financei-
ro. 

A Condsef e o Dieese, fize-
ram o estudo e encaminharam 
ao Deputado Mauro Nazif, que 
de posse destes elementos deu 
entrada em ofício direcionado 
ao Presidente da Câmara para 
conhecimento e instalação da 
Comissão Especial. 

O Sindsep/MA, continuará 
nesta jornada até que os direitos 
dos servidores Intoxicados da ex
-Sucam sejam reconhecidos. 
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Empregados da Conab aprovam proposta do ACT 2022/2023 
que será entregue à empresa 

Empregados da Conab que 
participaram da plenária nacional 
virtual convocada pela Fenadsef, 
discutiram e aprovaram a pauta de 
reivindicações que irá compor o 
ACT 2022/2023 e será apresentado 
à empresa. 

No evento foi eleita por una-
nimidade a Comissão Nacional de 
Negociação que vai acompanhar 
esse processo. A categoria também 
concedeu autorização legal à Fe-
nadsef de negociar o ACT 
2022/2023 com a Conab e, caso 
necessário, também recorrer ao 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
em um eventual dissídio coletivo. 

A proposta de ACT 
2022/2023 dos empregados deve 
passar ainda por revisão técnica, 
adaptações e ajustes com assistên-
cia do Dieese e da assessoria jurídi-
ca da Fenadsef. A entrega à empre-
sa será feita pessoalmente pelos 
titulares da comissão de negocia-
ção na sede da companhia com da-
ta a ser confirmada.  

Momento exige mobilização  
Para Fernando Pivetta, dire-

tor da Fenadsef e um dos represen-
tantes eleitos da comissão de nego-
ciação, o momento é delicado e de 
endurecimento das negociações 
por parte de empresa. A retirada de 

cláusulas do ACT vigente, de forma 
unilateral e sem que a empresa te-
nha apresentado nenhum índice de 
reajuste aos empregados, sequer o 
de reposição das perdas inflacioná-
rias, aciona o sinal de alerta e exige 
a mobilização total da categoria.  

O termo que prorroga o ACT 
2017/2019 da Conab já está em sua 
36ª versão e valida até o dia 31 de 
agosto as cláusulas do último acor-
do que entrou em vigor há cinco 
anos. De reposição salarial, a mu-
danças em plano de assistência a 
saúde, além da criação de normas 
internas que alteram cláusulas já 
firmadas, diversos são os pontos 
que vem gerando polêmica e tra-
vando o ACT dos empregados da 
Conab.  

Vem aí 
Um calendário de atividades 

está em debate e deve incluir a rea-
lização de uma live em defesa da 
Conab e seus empregados na garan-
tia da segurança alimentar dos bra-
sileiros, hoje fortemente ameaçada. 
Uma moção de repúdio também 
deve ser divulgada em breve contra 
as demissões de empregados com 
mais de 75 anos que vem aconte-
cendo desde 2021. A Fenadsef tam-
bém deve agendar nova reunião 
ampliada virtual para informar o 

andamento das negociações e 
propor novas atividades em defe-
sa da pauta dos empregados. 

"A plenária cumpriu seu 
papel e apresentou uma série de 
novas reivindicações dos empre-
gados, necessárias para melhorar 
as relações de trabalho na empre-
sa", pontuou Pivetta. "Além de 
demandas regionais importantes, 
há a apreensão geral dos empre-
gados com relação a defesa de 
nosso sistema de Assistência à 
Saúde, a valorização do corpo fun-
cional e o papel social da Conab", 
destacou o diretor da Fenadsef 
reforçando o momento em que 
milhões de brasileiros vivem em 
insegurança alimentar e o país 
voltou ao mapa da fome da ONU.  

A maioria dos empregados 
entende a necessidade de desen-
volver uma luta mais aguerrida 
para efetivar um compromisso da 
direção da Conab com o papel so-
cial da companhia e o respeito ao 
seu quadro funcional. E é em bus-
ca de respeito e valorização que a 
Fenadsef segue junto com os em-
pregados e empregadas da Conab 
na luta pela manutenção de direi-
tos inegociáveis e cobrando ACT 
justo para todos e todas. 

Fonte: Condsef 


