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O acessO a infOrmaçãO e a demOcratizaçãO dO 
cOnhecimentO também sãO fOrmas de lutar. acreditandO 

nissO, a direçãO cOlegiada dO sintsef/ce está participandO 
de fOrmaçãO prOmOvida pela cOndsef em brasília entre 

Os dias 7 e 9 de nOvembrO. em debate “O regime própriO da 
previdência sOcial e Os impactOs da refOrma da previdência”.

#NaLuta #Foratemer

hOje (9), a direçãO cOlegiada dO sintsef e Os traba-
lhadOres da cOnab/ce discutiram, em assembleia, as 
dificuldades enfrentadas nO prOcessO de negOciaçãO 
dO act 2017/2018. a empresa pública quer fechar O 
acOrdO cOm reduçãO de direitOs nas cláusulas sOciais e 
sem reajuste salarial. cOmO Os trabalhadOres nãO aceitam 
a retirada de direitOs, a mediaçãO cOm O tribunal supe-
riOr dO trabalhO nãO tem avançadO.

desde O cOmeçO, a direçãO da cOnab vem negandO a 
legitimidade da fenadsef e da fisenge nO fechamen-
tO dO acOrdO, mesmO cOm decisãO judicial recOnhecendO 
a carta sindical da fenadsef. 
a fenadsef prOtOcOlOu pedidO de prOrrOgaçãO dO 
act 2016/2017 para até que se Obtenha nOvO acOr-
dO cOletivO Ou resultadO de julgamentO nO tribunal 
superiOr dO trabalhO em eventual dissídiO cOletivO. nO 
entantO, a cOnab prOrrOgOu O prazO sOmente até 
31.12.

diante dOs ataque sistemáticO dO gOvernO gOlpista de 

temer, Os 
representan-
tes dOs tra-
balhadOres 
da cOnab 
presentes aO 
encOntrO 
dOs emprega-
dOs públicOs 
prOmOvidO pela 
fenadsef, em 
26.10, decidiram 
se dirigir à asnab para prOpOr iniciativas unitárias em 
defesa das reivindicações. a reuniãO fenadsef-asnab 
está agendada para 14/11. 

Neste dia NacioNaL de Luta de 10.11, 
reaFirmamos a exigêNcia à coNaB:
-imediata aBertura de verdadeiras 
Negociações do act 2017-2018!

-NeNhum direito a meNos!

ACT CONAB 2017/2018

Formação
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