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Atenção! 
Como proceder
Preencher o referido formulário  e 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.  O modelo encontra-se nos 
recursos humanos dos órgãos ou no setor jurídico do SINTSEF.

Foram dias de palestras, debates, reflexões, 
atividades culturais, trabalhos de grupo e ainda 
Assembleia Estatutária. Momentos decisivos que 
reafirmaram a parceria com a CUT e o campo popular-
democrático na luta pela defesa dos serviços e dos 
servidores públicos no Brasil. Entre as novidades, 
este ano o Congresso foi transmitido em tempo real 
pelo Facebook do Sintsef, os vídeos estão por lá. É só 
acessar www.facebook.com/sintsefce

Hoje, 23/10, 
na Sede do 
DSEI, o SINTSEF 
participou 
de uma 
reunião com 
servidoras(es) 
da Saúde 
Indígena. Foram 
discutidos os 
informes sobre 
as Resoluções 
do 12° Congresso do SINTSEF, uma análise da 
conjuntura política com leitura e distribuição de 
Resolução em Apoio a Candidatura Haddad 13, 
aprovado no 12° Congresso da Entidade.

Durante 4 dias 500 servidoras e servidores públicos 
debateram a conjuntura de golpe e reafirmaram 
seu compromisso com a democracia, declarando a 
importância de apoiar a eleição de Haddad 13 para 
presidente. A cobertura em tempo real foi um dos 
destaques do Congresso. 

Na Base:
DSEI - CE

Aconteceu no 12º Congresso!

Saiu 
na imprensa!

Para o candidato à Presidência da 
República Jair Bolsonaro, o serviço 
público “é uma fábrica de marajás” 
e o funcionalismo, “o grande 

problema da Previdência no Brasil”. Em reiteradas 
declarações, ele garante que “vai acabar com 
incorporações de gratificações” e “privatizar ou 
extinguir estatais que dão prejuízo”.
E você servidor o quê acha? Leia notícia completa 
do dia 12/10/2018 em: https://goo.gl/fLMjD9

Fotos: 
Plenária 
Estatutária 
e Equipe 
Apoio que 
trabalhou 
no 12º 
Congresso.
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