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Na Base - Ibama

Atenção!

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.

A direção Colegiada do Sintsef participou hoje
(02) de uma Assembleia com as filiadas e
filiados do Ibama, na sede do órgão. Na ocasião
foram repassados informes gerais, discutidas
questões jurídicas, a terceirização e os golpes
recentes na legislação, estratégias sobre os
aumentos dos planos de saúde e descontos
indevidos, entre outros.

Sintsef se solidariza com
Coletivo de Mulheres da CUT e Mova-se
em denúncia de agressão contra
servidora pública
O Coletivo de Mulheres da CUT\CE e o Sindicato
Mova-Se denunciam a violência sofrida pela
servidora pública estadual e dirigente sindical
Maria Carmellita Colares, presidente da ASSEPLAG.
A dirigente denuncia ter sido agredida no fim
de seu expediente da última terça-feira (25/9)
pelo secretário do Planejamento, Sr. Francisco de
Queiroz Maia Júnior.
A agressão ocorreu durante discussão sobre
mudanças na concessão da ascensão funcional
que ameaça prejuízos à categoria e se trata da luta
pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Por uma vida sem violência!
É um direito da mulher trabalhadora!

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.

Urgente!

Confira em nosso site a lista de
servidores do Ministério da saúde que ainda não
assinaram o termo!
http://sintsefceara.org.br/wp-content/uploads/2018/09/termodeopcaoms.pdf

Começou o outubro rosa!

A campanha internacional acontece todo o mês de
outubro em prol da conscientização da prevenção e
do diagnóstico precoce do Câncer de Mama.
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