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Associação Nacional dos Empregados da Conab
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ATA DA ASSEMBLEÍA GERAL NACIONAL DOS ASSOCIADOS DA
CONAB, LOTADOS NA SEDE DA SUREG/GO E EM ORGÃOS
PUBLICOS DE GOIANIA, REALIZADA NO DIA 03.08.2008, ÀS
14h30min.
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às
14h30min, em primeira convocação, no auditório da Sede da
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, na Cidade de
Goiânia - Estado de Goiás, sito a Avenida Meia Ponte nº 2748, Setor
Santa Genoveva, Goiânia – Goiás, em atendimento ao Edital de
Convocação do Presidente da ASNAB, reuniram-se em Assembléia
Geral Nacional os associados da ASNAB/GOIÁS, lotados na Sede da
SUREG e Órgão Federais de Goiânia, conforme lista de presença
anexa, para discutirem e deliberarem os seguintes pontos de pauta: I –
INFORMES GERAIS; II – INDICATIVO DE GREVE, e III – PASSEATA
ATÉ O MPOG/MA/PLANALTO. A mesa dos trabalhos foi composta
pelos seguintes associados: Francisco de Assis Xavier Segundo –
Coordenador, José João Batista – Relator e Sebastião Bernardo
da Silva – Secretário, além do Senhor Ademar R. de Souza –
Presidente do SINTSEP/GO e Fátima Maria de Lins – Diretora do
SINTSEP/GO. Aberta a Assembléia iniciando pelo PONTO DE PAUTA
I - inicialmente a Coordenador deu os informes sobre o Acordo Coletivo
de Trabalho – 2007/2009, enfocando que este ano não haverá
negociação coletiva em razão do índice da inflação do período de
setembro/2007 a agosto/2008, não ter ultrapassado o percentual de
8% (oito por cento). Posteriormente informou que haverá reunião nos
dias 16 e 17/09/2008, reunião do Fórum de Relações do Trabalho,
onde serão discutidos diversos assuntos de interesse dos empregados
da CONAB. Informou também sobre o processos de negociação que
está havendo entre a Procuradora da PRT 10 Região e a Direção da
CONAB, a respeito da concessão dos níveis por merecimento aos
anistiados pela Lei 8.878/94, que retornaram judicialmente. Informou
também sobre as tratativas que estão sendo feitas a respeitos dos
benefícios para os anistiados que retornaram judicialmente. PONTO
DE PAUTA II – O Coordenador fez uso da palavra para fazer um
1
Endereço: Avenida Meia Ponte, nº 2748, Setor Santa Genoveva, Goiânia – Goiás,
CEP. 74703-280 - Fone/Fax: (62) 3232 - 4310, E-mail: asnabgo@asnab.org.br,
CNPJ: 37.116.274/0006-65

ASNAB
GOIÁS

Associação Nacional dos Empregados da Conab
Diretoria Estadual de Goiás

retrospectiva do PCS, desde de quando iniciou a sua elaboração até os
dias atuais. Informou também, das articulações políticas que foram
feitas a nível nacional e estadual. Em seguida conclamou aos
empregados da CONAB, para a necessidade de mobilização neste
momento por que a conjuntura é favorável para o conjunto dos
trabalhadores da CONAB, em razão das atividades que a CONAB, vêm
executando no social para o Governo Federal, e que esta mobilização
passa necessariamente por um processo de paralisação dos
empregados, até por que não atendidas as nossas reivindicações; Com
isto vamos dizer sim ao indicativo de greve no mês de setembro de
2008. Logo após, fez uso da palavra o Presidente do SINTSEP/GO –
Ademar de Souza, que esclareceu ao plenário sobre os
pronunciamentos que o Presidente LULA tem colocado para os
trabalhadores, da necessidade de reivindicar as questões salariais para
o Governo, bem como, relatou que as categorias que estão ganhando
bem, passaram necessariamente por um processo de greve, e que
com a CONAB, não pode ser diferente, e que o SINTSEP/GO, esta a
disposição dos trabalhadores da CONAB, para o enfrentamento dessa
questão, bem como, para a manifestação do dia 11.09.2008, em
Brasília – DF, que será o ponto de partida para dar visibilidade a luta
dos Trabalhadores da CONAB, o Sindicado está colocando a
disposição um, dois ou três ônibus, para que possam participar deste
ATO. Posteriormente usaram a palavra a Senhora Fátima Maria –
Diretora do SINTSEP/GO e José João – Diretor da ASNAB e
SINTSEP/GO, que reafirmaram a necessidade da mobilização dos
empregados para conseguir os seus objetivos. Logo após, foi facultado
a palavra aos empregados presentes, onde houve a falação do
associado Luiz Carlos do Nascimento, que consternou uma certa
preocupação sobre greve, e Hosana Gomides que enfocou a
necessidade neste momento de união e muita mobilização dos
empregados da CONAB, não só para as questões salariais mais
também por melhores condições de trabalho, em seguida chamou a
todos para dizer sim, ao indicativo de greve. Após as falações, o
Coordenador colocou em votação o indicativo de greve para o
mês de setembro, onde foi aprovado por unanimidade dos
empregados. PONTO DE PAUTA III - Sobre este ponto foi aprovado
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também a nossa participação na manifestação em Brasília – DF, dia
11.09.2008, com caravana de um ou dois ônibus, conforme a
quantidades de empregados dispostos a participar do evento, da qual
foi prontamente aprovado de público pelo Presidente do SINTSEP/GO,
onde o custo será do entidade sindical. Não havendo mais nada a
tratar, foi encerrada a presente Assembléia, e para que esta produza
os efeitos legais, foi lavrada a presente ATA, que lida para todos os
presentes, vai assinada por mim JOSÉ JOÃO BATISTA, que Relatei,
pelo Coordenador e Secretario.

(Original Assinada)
José João Batista
Secretário

(Original Assinada)
Francisco de Assis X.Segundo
Coordenador
(Original Assinada)
Sebastião Bernardo da Silva
Secretario
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