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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.

A edição desta terça-feira, 30 de outubro, traz 
a seguinte declaração do presidente eleito no 
último domingo: “Semana que vem estaremos 

em Brasília e tentaremos junto ao atual governo 
de Michel Temer aprovar alguma coisa. Se não 

toda a reforma da Previdência, ao menos parte, 
para evitar problemas para um futuro governo”, 

disse Bolsonaro na primeira entrevista após o 
resultado das urnas.

Ainda reafirmou planos de governo já expostos 
durante a campanha, como a ideia de privatizar 
estatais, de se aproximar dos Estados Unidos, e 
de acelerar as mudanças legais que vão permitir 

à população o porte de armas. Mais uma vez, 
demonstrou vontade de ter o juiz Sérgio Moro, 

que atua na Operação Lava Jato, em sua equipe, 
no Supremo Tribunal Federal (STF) ou no 

ministério da Justiça.

EM CONDIÇÕES 
SIMILARES!
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