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Desmonte na Conab e o impacto 
sobre a probreza no país

Ontem (05) divulgamos que o ACT da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 2018/2019 
foi prorrogado pela 6º vez esta semana. O fato 
está gerando indignação entre as empregadas 
e os empregados públicos que temem por seus 
empregos e pela privatização da estatal.

Só em 2019, o governo Bolsonaro fechou 27 
armazéns no Brasil e apesar de afirmar que não 
irá privatizar a empresa, segue desmontando sua 
estrutura, capacidade de intervenção e fomento 
de políticas que desenvolvam a circulação da 
produção agrícola no país.

As frentes de atuação da Conab incluem 
programas para pequeno e médio produtor, 
estipulação de preço mínimo e armazenagem; 
combate a carências alimentares e amparo a 
desassistidos; cuidado com a dieta da população 
brasileira e manutenção de estoques.

O governo alega que fechou os armazéns para 
‘modernizar a Conab’, entretanto empregados 
públicos e produtores rurais o acusam de 
negligência política e mostram preocupação 
com soberania nacional. Apesar de o governo 
argumentar que o fechamento propiciará maior 
investimento nas regiões mais necessitadas, 
Norte e Nordeste não foram poupadas e também 
tiveram, juntas, sete armazéns encerrados. 

Toda essa situação de insegurança se estabelece 
dentro de um contexto de desmonte dos serviços 
públicos e de aumento da pobreza no país. Por 
isso, o Sintsef Ceará está na luta pela defesa da 
empresa pública e dos seus trabalhadores, junto 
com a Condsef/ Fenadsef continua cobrando 
respostas junto aos gestores e ao governo 
federal. 

Na tarde da última terça-feira, aconteceu na sede 
da CUT Ceará uma reunião com representantes da 
CUT, MST, Sindipetro, Sindiute, Fetamce, Consulta 
Popular, Núcleo Popular da Juventude, PT, Sintect, 
Sindpd, Sintsef, entre outras entidades para 
debater uma estratégia de apoio às greves em 
curso no estado atualmente.
O grupo encaminhou a realização de uma plenária 
na próxima terça-feira (11/2), às 14h, na sede 
da Central Única, em Fortaleza. Hoje estão em 
mobilização paredista os empregados públicos da 
DataPrev, os petroleiros, os professores municipais 
e a partir do dia 12, também devem entrar em 
greve os funcionários dos Correios.

CUT-CE convoca plenária de 
apoio às greves no Ceará

É com muita triteza que 
recebemos a notícia do 
falecimento de Valber 
Ferreira Rocha. O 
Companheiro Kaká partiu 
de forma inesperada e vai 
deixar muitas saudades.

Kaká, presente!
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