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ElEiçõEs 2018
Domingo (07/10) será um dia importante para as 
servidoras e servidores federais, bem como para 
todo o povo Brasileiro. Precisamos ficar atentos 
diante dos candidatos que tentam se perpetuar 
no poder e seguem atuando pela retirada 
dos direitos dos trabalhadores, favorecendo 
empresários, latifundiários e banqueiros. 
Desejamos um pleito de paz, serenidade e 
sabedoria a todas e todos.

Mais de 100 trabalhadoras e trabalhadores 
compareceram às assembleias da Conab, na 
capital e no interior, para votar a proposta de ACT 
apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho 
após as insistentes tentativas de negociação da 
Fenadsef e da comissão de empregados públicos 
junto ao TST e aos gestores da Empresa Pública. 

Apenas uma cláusula foi rejeitada, a que trata 
de um modelo de custeio sindical. Sempre na 
defesa da livre organização da categoria e contra 
a cobrança compulsória de imposto sindical, a 
Fenadsef e as suas filiadas seguem afirmando 
seus valores na luta sindical.

Confira o que foi aprovado:
- reajuste 100% do INPC acumulado no período 
de 1º/09/2016 a 31/08/2017 sobre salários e 
benefícios;
- 60% do índice do INPC acumulado no período 
de 1º/09/2017 a 31/08/2018 sobre os salários e 
benefícios; 
- A referência para aplicação dos índices será o 
salário em 1º de setembro de 2018;
- Abono indenizatório no valor de R$ 1.100,00 
para todos os empregados que mantém relação 
de emprego com a Conab no momento da 
assinatura dos ACTs.

ACT Conab:  trabalhadoras e trabalhadores participam de assembleias no Ceará

Fotos da Assembleia de hoje (05/10) em Fortaleza.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
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