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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.

Na primeira foto, a turma da Delegacia Sindical 
do Vale do Jaguaribe que compareceu em peso ao 
Congresso. Na segunda, temos os delegados do 
Maciço de Baturité.  Vídeos da transmissão em tempo 
real e fotografias do Congresso estão disponíveis 
no Facebook do Sintsef, os vídeos estão por lá. É só 
acessar www.facebook.com/sintsefce

Ontem, 23/10, 
a Direção 
Colegiada 
do SINTSEF 
participou 
de reunião 
servidoras(es) 
da AGU. 
Foram 
compartilhados 
os informes e 
Resoluções do 
12° Congresso, 
dentre elas a de apoio a candidatura de Haddad 
13, por a análise da conjuntura eleitoral mostrou 
ser essa a única possibilidade de defesa dos 
direitos dos servidores nesse momento.

Delegações de todas as delegacias sindicais, de 
Fortaleza e Região Metropolitana participaram do 
Congresso. Até sexta-feira mostraremos por aqui 
fotografias de quem esteve em nosso Congresso.

Na Base:
AGU

Marcaram presença 12º Congresso!

Você sabia?  Não se deixe enganar!

Se ele não fez até hoje, porquê faria agora?
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