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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.

No dia 10 de outubro de 2018, o jornal Valor 
Econômico publicou uma matéria com a chamada: 
PARA BOLSONARO O FUNCIONALISMO PÚBLICO É O 
GRANDE PROBLEMA DA PREVIDÊNCIA. A notícia traz  
declarações do candidato à presidência feitas à TV 
Bandeirantes, na qual alega ser a favor da reforma da 
Previdência. Bolsonaro afirmou que para aprovar mais 
rápido,  pretende aumentar a idade para a aposentadoria 
aos poucos e que vai acabar com a incorporação de 
gratificações para servidores, com exceção apenas dos 
militares. Leia no link https://goo.gl/NS5K2K

Depois de longo e difícil processo de 
negociação, foi assinado no Tribunal Superior 
do Trabalho-TST, na última quarta-feira, 24 de 

outubro, o Acordo Coletivo de Trabalho, da 
categoria dos empregados públicos da CONAB, 

cobrindo o período de duas datas-bases, de 
2017 a 2019.

O item chamado “custeio sindical” foi excluído 
do ACT por ter sido rejeitado pela FENADSEF 

e pela FISENGE com decisão amplamente 
majoritária dos mais de novecentos 

empregados e empregadas, reunidos em 
assembleias por todo o país.

Confira em www.sintsefceara.org.br os 
detalhes do ACT e ata de fechamento do 

acordo.

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. 
Confira hoje a foto oficial da Delegacial Sindical da 
Região Norte (DESNORT).

CONAB assina o ACT 
2017-2019 com a FENADSEF

e FISENGE

Marcaram presença 12º Congresso!

Saiu 
na imprensa!
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