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últimos 
dias!

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.

Futuro ministro do governo de Jair Bolsonaro promete 
eliminar “encargos trabalhistas” e dar as costas ao 
Mercosul

Paulo Guedes anuncia que vai priorizar 
reforma da Previdência e privatizações

A maioria dos eleitores brasileiros acaba de 
entregar a presidência da República para alguém 

que, ao longo de sua carreira política, sempre 
votou contra os direitos da classe trabalhadora, 

se opôs às políticas sociais, votou a favor do 
congelamento dos investimentos em saúde e 

educação, da entrega do pré-sal e das reservas 
petrolíferas aos estrangeiros ofendeu e ameaçou 
militantes de esquerda, as mulheres, os negros 

e os LGBTs. No entanto, quase a metade da 
população votou contra o  projeto que levará o 

Brasil ao retrocesso político e civilizatório.
Enganam-se aqueles que acharam que 

destruiriam nossa capacidade de resistência e 
de luta. A CUT manterá a classe trabalhadora 
unida, preparando-a para a luta, nas ruas, nos 

locais de trabalho, nas fábricas e no campo 
contra a retirada de direitos e em defesa da 

democracia.
Temos um enorme desafio pela frente. É hora de 
unidade das forças democrático-populares  para 
resistir. A CUT dará continuidade a sua trajetória 

de luta e conclama suas bases a continuarem 
mobilizadas e a  resistirem a qualquer ataque 

contra os direitos e a democracia.
Viva a classe trabalhadora brasileira!

Leia nota completa em nosso site
www.sintsefceara.org.br

a lUta 
CoNtiNUa!

“Primeiro grande item é a Previdência. 
Precisamos de uma reforma da Previdência. 
O segundo grande item do controle de gastos 
públicos, a despesa de juros. Vamos acelerar 
as privatizações, porque não é razoável o Brasil 
gastar 100 milhões de dólares por ano em juros 
da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo 
ano, o Plano Marshal, que tirou a Europa da 
miséria do pós-guerra, o Brasil reconstrói uma 
Europa por ano sem conseguir sair da miséria, 
então a política é errada. A terceira é uma 
reforma do Estado, são os gastos com a máquina 
pública. Nós vamos ter que reduzir privilégios e 
desperdícios”, disse Guedes.

Em sua primeira entrevista após a eleição, 
Guedes anunciou uma “abertura gradual” da 
economia e um “ataque ao déficit fiscal”. 

Sigamos com 
coragem! 
Valeu Haddad!
www.humorpolitico.com.br
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