Ata
Ata da 11ª Reunião entre Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e
Desenvolvimento Agropecuário – Sinpaf, com a finalidade de estabelecer
as bases para negociação do ACT 2020-2021. Aos 30 (trinta) dias do mês
de setembro de 2020, às 14 horas, reuniram-se por meio de Webconferência,
com a finalidade de estabelecer as bases para negociação do ACT 2020-2021,
o senhor ANTONIO NILSON ROCHA, presidente da Comissão de Negociação
do ACT 2020/2021 da Embrapa, e os senhores(as) WINA ELEANA LAGES
PEREIRA e RICARDO ANTONIO DE MORAIS BARBOSA, membros da
Comissão de Negociação do ACT 2020/2021, e o senhor MARCUS VINICIUS
SIDORUK VIDAL, presidente do SINPAF, e os senhores(as) ADILSON F.
MOTA, ALEXANDRA WICKBOLDT HELLWIG, ANTÔNIO APARECIDO
GUEDES DE OLIVEIRA, DIONE MELO, JEAN KLEBER DE SOUSA SILVA,
JOSÉ VICENTE MAGALHÃES, MÁRCIA GEORGINE ROCHA, ODIRLEI
DALLA COSTA, membros da Comissão Nacional de Negociação do SINPAF.
Iniciada a reunião o presidente da Comissão de Negociação da Embrapa
informou que foi encaminhada documentação ao MAPA e tem sido realizadas
cobranças sistemáticas, mas infelizmente ainda não possui posicionamento
do Ministério, portanto propõe a prorrogação do ACT por mais 30 dias a partir
de 05/10/2020. A Embrapa mantém o compromisso de que tão logo receba a
resposta do MAPA, comunique ao Sindicato. O SINPAF registra que apesar
dos sabidos esforços das Comissões de Negociação de ambos os lados para
chegarmos a um consenso quanto ao fechamento do ACT estamos notando
uma certa falta de empenho da Diretoria Executiva da empresa junto aos
órgãos responsáveis, não só para o fechamento do ACT mas em torno de tudo
que envolve a Embrapa, até mesmo na luta pela reversão dos cortes
orçamentários e manutenção das condições para o funcionamento da
empresa. Diante desse cenário parece não ser prioridade da Diretoria
Executiva da Embrapa o fechamento do ACT, em um total desrespeito aos
trabalhadores e trabalhadoras da base. O SINPAF registra ainda, que as
negociações até o momento estão sendo tratadas a nível de cordialidade na

expectativa de que chegássemos a um acordo para a manutenção de direitos
historicamente conquistados pelos trabalhadores. Todavia, a Comissão
Nacional de Negociação do SINPAF adotará postura outra, na busca de
assegurar o direito dos trabalhadores(as). A Embrapa registra que a
impressão do SINPAF não reflete a realidade, pois a Comissão de Negociação
da Embrapa tem sido apoiada e orientada constantemente pela Diretoria, que
está sim empenhada na solução do problema. Contudo, com o cenário atual
de pandemia, infelizmente há uma certa morosidade no andamento da
questão. Reforça que a Diretoria vem fazendo todos os esforços possíveis e
tratando o assunto com total prioridade, inclusive sob acompanhamento do
CONSAD, mas existem trâmites a serem observados para conclusão do ACT
e que não podem ser deixados de lado. Registra em ata, mais uma vez, o
compromisso de que, tão logo obtenha autorização para fechamento,
contatará o Sindicado imediatamente para o encaminhamento da proposta. O
SINPAF informa que estará de prontidão para adotar as providências
necessárias à consulta à categoria e aguardará posicionamento oficial da
Embrapa. A Embrapa registra que continuará empenhada para viabilizar o
desfecho do ACT o mais breve possível. Nada mais havendo a tratar, assinam
a presente ata.
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