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Sintsef participa de encontro da condsef
sobre Assessoria Jurídica

O primeiro dia do Encontro Nacional das Assessorias 
Jurídicas das entidades filiadas à  CONDSEF/ 
FENADSEF e seus diretores foi marcado pela 

discussão das demandas judiciais dos trabalhadores 
da base da Confederação. O Sintsef participou 

coordenando uma das mesas de debate e em uma 
exposição sobre a Incorporação das Gratificações de 
Desempenho e GACEN e os problemas enfrentados. 

O Encontro acontece hoje e amanhã (20 e 21) na 
sede do Sindsep-DF.

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.

Nota de Pesar

É com pesar que 
divulgamos o 
falecimento de 
Maria Flora Brasil 
da Silva, filiada, 
servidora do 
Minsitério da Saúde. 
Desejamos que a 
família e amigos 
possam enfrentar 
esse momento com 
serenidade e sabedoria.  

Flora Brasil Presente! 
+19 de novembro 1947

-20 de setembro de 2018

As mulheres 
continuam 
ensinando a 
importancia 
da unidade 
para defender 
direitos. O 
movimento 
só cresce!

A união faz
 a força

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

