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Em iniciativa suprapartidária, mulheres 
de todo o Brasil se juntam para campanha 
contra o voto em candidatos fascistas. 

Por meio de grupos nas redes sociais 
elas trocam materiais e realizam discus-
sões. Criado no final de agosto, o grupo 
de facebook “Unidas contra Bolsonaro” já 
possui mais de 1.100.000 participantes e 
está inspirando grupos locais, como o de 
Fortaleza que está tem mais de 1.000 inte-
grantes, em apenas um dia de criação.

Os grupos querem contribuir com a po-
litização das eleições, defender os direitos 
das mulheres, combate ao racismo e a ho-
mofobia, além do fim ao discurso de ódio, 
tão propagado pelo candidato à presidên-
cia Jair Bolsonaro (PSL). 
Conheça o grupo acessando o link no Face-
book: MulheresUnidasContraBolsonaro.

Condsef realiza encontro do CDE 
em Brasília

Dirigentes sindicais do serviço público federal 
estão reunidos hoje (12), em Brasília, no Conselho 
Deliberativo de Entidades da Condsef/ Fenadsef. 
A Direção Colegiada do Sintsef participa da 
reunião para compartilhar os preparativos para 
seu o 12º Congresso, bem como, quais têm sido 
as estratégias traçadas pelos movimentos no 
Ceará para enfrentar o golpe à democracia e aos 
serviços públicos no Brasil. 

Amanhã (13), todas e todos se juntam ao 
Fonasefe para manifestações pelos direitos dos 
servidores e pela revogação da EC 95. Já estão 
confirmados atos no Ministério do Planejamen-
to, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa.

Elas dão o exemplo!

Atenção! 

Como proceder
1. preencher o referido formulário;
2. 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 de outubro de 2018.  A incorporação das gratificações 
depende da expressa opção do aposentado ou pensionista beneficiário, que deve ser 

manifestada pela assinatura do respectivo “Termo de Opção”, cujo modelo encontra-se nos recursos 
humanos dos órgãos ou no setor jurídico do SINTSEF/CE.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.facebook.com/groups/374806596390911/

