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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.

Hoje (26/10), a Direção Colegiada do Sintsef esteve no 
CRAS, em Redenção, para participar de uma reunião 

com filiados do Ministério da Saúde. Foram discutidos 
informes jurídicos, com a presença da advogada do 
Sindicato, Joyce Rangel. Na ocasião, também foram 

compartilhados informes do 12º Congresso do Sintsef 
que se encerrou no último domingo com resolução de 

apoio a candidatura de Haddad 13. 

Delegações de todas as delegacias sindicais, de 
Fortaleza e Região Metropolitana. Hoje mostramos a 
foto oficial das mulheres que seguem firmes na defesa 
da democracia e de Haddad 13.

Na Base em Redenção com filiados do MS

Marcaram presença 12º Congresso!

Domingo é dia do servidor público. 
Ironicamente, as eleições ficaram marcadas 
para este dia. O 28 em que vamos decidir 

nossos destinos entre os dois projetos: 
de um lado temos o da liberdade, dos 

concursos públicos e investimentos nos 
serviços públicos; do outro o da violência, 

da privatização e da falta de soberania. 
Lembramos que no dia 28 não será o dia 

para decidir a cor ou o partido, mas o futuro 
do país, dos nossos jovens e da nossa vida 
no serviço público. Desejamos a todos um 

excelente dia de reflexão, de ação e de 
esperança em ver o Brasil feliz de novo. Em 

defesa da democracia é Haddad13. 
Até a vitória!

2º Turno será no dia 
dos servidores públicos
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