Mais notícias em: www.sintsefceara.org.br | Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com | Ano VII - Nº 1556 10/10/2018

Coordenação do 12º Congresso se
reúne para acertar últimos detalhes

Faltam 8 dias para começar o 12º Congresso do
Sintsef/Ce e os preparativos estão a todo o vapor! A
Direção Colegiada e as Coordenações das Delegacias
têm se dedicado ao máximo para que tudo esteja
pronto até o dia 18 de outubro.
Hoje (10/10), o grupo se reuniu no auditório do
Sindicato para discutir os últimos detalhes sobre a
plenária estatutária que acontecerá no dia 20/10,
dentro da programação do Congresso.
Às vésperas do 2º turno das eleições para
presidente, a expectativa é de fortalecer a luta
pela democracia e a unidade contra os ataques aos
servidores públicos e ao povo brasileiro.

Nota de pesar
Lamentamos o falecimento do companheiro
ITAMAR CABRAL DA COSTA ocorrido no dia de
ontem (08/10/2018).
Filiado ao Sintsef desde
1991, era servidor do
Ministério da Saúde, do
município de Pereiro.
Desejamos serenidade e
sabedoria para a família
e amigos neste triste
momento.
Itamar presente!

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.
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

Atendimento jurídico
ATENÇÃO AOS NOVOS HORÁRIOS!
Para melhor atender nossas
filiadas e nossos filiados, a
partir de 1º de novembro
funcionaremos
de 8h às 12h pela manhã e
de 13h as 17h pela tarde.
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