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Finalmente, ontem, 
29/11, Foi realizada 
a reunião inaugural 

do aCt 2017/2018 dos empregados públiCos da 
Conab. por sugestão da FenadseF, o diretor da 
digep (Coordenador da reunião) Comprometeu-se 
a apresentar um Calendário, Com o objetivo de dar 

Celeridade ao proCesso de negoCiação. as próximas datas 
serão disCutidas pela Comissão patronal e submetidas à 

apreCiação das Federações dos trabalhadores na segunda-
Feira, dia 04/12/2017. sabemos que a batalha está 

reComeçando, por isso é importante que 
a Categoria siga mobilizada.

aConteCeu ontem, 29/11, no Complexo das Comissões 
téCniCas da assembleia legislativa do Ceará, audiênCia públi-
Ca, soliCitada pelo sintseF, para disCutir o projeto de lei 
do senado 116/17 que propõe aCabar Com a estabilidade 

no serviço públiCo e demitir servidores a partir de Critérios 
subjetivos. durante o debate, prevaleCeu o entendimento que 
o pls 116/17 possui muitas ilegalidades e representa mais 

uma tentativa de Criminalizar os servidores públiCos, abrindo 
espaço para o aumento da terCeirização e privatização no país. 

leia notíCia Completa em nosso site! 
www.sintsefceara.org.br

audiência pública sobre pls 116: sintsef e demais 
sindicatos convocam a população para parar o ceará 

no dia 5 de dezembro

processo de 
negociações do act 
dos empregados da 
conab é instalado

pressionar deputados é tareFa Fundamental da Classe 
trabalhadora para impedir que o projeto que aCaba Com 
a aposentadoria de milhões de brasileiros, seja ColoCa-
do em pauta para votação no dia 6 de dezembro, Como 
previsto pelo governo. para somar nesta tareFa, a Cut 

atualizou o site na pressão, uma Ferramenta lançada em 
junho deste ano, que possibilita enviar, de uma só vez, 

e-mail para todos os parlamentares indeCisos ou a Favor 
do governo do ilegítimo temer pelo link “ativar ultra 
pressão”. ao CliCar na Foto individual do parlamentar, 
é possível aCessar inFormações Completas do deputado, 

Como partido, estado e até mesmo Contato para envio de 
mensagens por meio do whatsapp. 

acesse: napressao.org.br

vamos às ruas - participe!


