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candidatos à reeleição que votaram contra o 
trabalhador não podem voltar!
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Atenção! 

Como proceder
Preencher o referido formulário  e 
protocolar o “Termo de Opção” junto 
ao recursos humanos do respectivo 
órgão, guardando consigo uma cópia 
com o carimbo ou outro comprovante 
de protocolo. 

Quem tem direito?
• Aposentados(as) pelo ART. 3°, 6° e 
6°-A da Emenda Constitucional (EC) 
41/2003;
• Aposentados(as) pelo ART. 3° da EC 
47/2005;
•Ter recebido 60 meses de 
gratificações  antes de se aposentar.

O prazo para os aposentados e pensionistas assinarem o TERMO DE 
OPÇÃO para incorporação das Gratificações vai até o dia 31/10/2018.  
O modelo encontra-se nos recursos humanos dos órgãos ou no setor 
jurídico do SINTSEF.

O TST encaminhou propostas 
de ACT para os anos 2017/2018 e 
2018/2019 aos trabalhadores da 
Conab. A iniciativa faz parte das 
tratativas feitas entre a Fenadsef 
e a Comissão dos Trabalhadores 
com a diretoria da Conab e o TST. 

A proposta prevê para reajuste 
100% do INPC acumulado no perí-
odo de 1º/09/2016 a 31/08/2017 
sobre salários e benefícios, além 
de 60% do índice do INPC acumu-
lado no período de 1º/09/2017 
a 31/08/2018 sobre os salários 
e benefícios. A referência para 
aplicação dos índices será o salá-
rio em 1º de setembro de 2018. 
Há ainda a previsão de um abo-
no indenizatório no valor de R$ 
1.100,00 para todos os emprega-
dos que mantém relação de em-
prego com a Conab no momento 
da assinatura dos ACTs.

A única cláusula que a Fenadsef 
está recomendando que os 
empregados rejeitem trata de 
um modelo de custeio sindical. 
A Fenadsef e suas filiadas são 
contra a cobrança compulsória 
de imposto sindical e defendem a 
livre organização da categoria com 
contribuições espontâneas.

Para decidir sobre a proposta, 
os estados devem realizar assem-
bleias até o dia 11. No Ceará a dis-
cussão já foi marcada!

ACT Conab

Esses são os deputados que votaram contra os trabalhadores. 
Parlamentares, como Adail Carneiro, Aníbal Gomes, Danilo Forte, 
Domingos Neto, Gorete Pereira, Moses Rodrigues, Paulo Henrique 
Lustosa e Raimundo Gomes de Matos que disseram sim para a 
terceirização irrestrita, à reforma Trabalhista, à PEC do Teto dos Gastos 
que congela os investimentos públicos por 20 anos em especial em 
áreas como saúde e educação. Também votaram a favor da entrega 
do Pré-Sal aos estrangeiros entre outros absurdos.

Leia mais em www.cut.org.br
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