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Segunda-feira (24) pela manhã, a Direção 
colegiada estará reunida com as Coordenações das 

Delegacias Sindicais para tratar dos preparativos 
para o 12º Congresso. Aproveitando a presença da 
companheirada do interior, à tarde, será realizada 
uma palestra com Luis Alves, auditor do Ministério 

do Trabalho, para esclarecer dúvidas sobre o 
eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas) 
com foco na gestão de entidades de classe. Além 

do Sintsef, A CUT Ceará e sindicatos parceiros 
também foram convidados.

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.

Trabalhadores desaprovam 
terceirização da atividade-fim, 

mostra CUT/Vox Populi
A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras 

desaprova a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de liberar a terceirização nas 

atividades-fim das empresas, mostra pesquisa 
CUT/Vox Populi, realizada entre os dias 7 e 11 

de setembro. 
Os mais críticos da terceirização da mão de 

obra no país são do sexo feminino 37%, 
adultos 38%, com ensino superior 42% 
e com renda de mais de 2 até 5 salários 

mínimos 40%. 
Do total dos entrevistados, 41% sabiam da 
decisão dos ministros do STF de aprovar a 
terceirização irrestrita, 57% não sabiam 
e 1% não soube ou não quis responder a 
pergunta. Para Vagner Freitas, presidente 
da CUT, o resultado da pesquisa CUT/Vox 
mostra que, quem conhece essa forma de 
intermediação de mão de obra, sabe que 

é ruim para os trabalhadores e para o país, 
pelos seus impactos negativos na economia 

e na qualidade dos serviços prestados à 
população.

Para ler matéria completa de Marize Muniz 
acesse www.cut.org.br
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