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Sintsef participa da Marcha dos Servidores Federais em Brasília
Atos em defesa dos servidores intoxicados da Sucam e servidores dos civis dos órgãos militares marcaram o dia

Hoje (13), servidores públicos federais de todos os estados brasileiros participaram em Brasília de 
diversas manifestações na Esplanada dos Ministérios. Convocados pela Condsef e pelos fóruns que uni-
ficam os servidores, os manifestantes reivindicaram a revogação da EC 95, a retomada das negociações 
da campanha salarial, a defesa dos serviços públicos e outras pautas específicas.

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 31/10/2018.  A incorporação das gratificações depende da expressa opção do 
aposentado ou pensionista, que deve ser manifestada pela assinatura do “Termo de Opção”, 
cujo modelo encontra-se nos recursos humanos dos órgãos ou no setor jurídico do SINTSEF/CE.

Ministério da Saúde (MS)
Convocados pela pela Condsef, Fenasps e CNTSS, 
os servidores também organizaram um ato em de-
fesa dos Intoxicados da Funasa. A iniciativa denun-
ciou o descaso dos governos diante das condições 
de trabalho e de INTOXICAÇÃO dos que atuaram na 
saúde pública expostos aos pesticidas organoclora-
dos (DDT, BHC) e organofosforado (MALATION, CI-
PERMETRINA).

Ministério da Defesa (MD)
Convocados pelo DOMC da Condsef, servidores ci-
vis dos órgãos militares também realizaram ato. A 
retomada das negociações e a inclusão do PGPE 
das áreas não industriais na lei 12.277/2010 fo-
ram as principais reivindicações. Uma comissão 
foi recebida pelo Chefe de Gabinete da Secretaria-
-Geral do MD, Oswaldo Gomes e pelo assessor do 
Ministro,  Herval Lacerda. Os representantes do 
Ministro se comprometeram a dar uma resposta à 
pauta dos servidores até o final de dezembro.
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