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Concluída incorporação de gratificações para
aposentados e pensionistas
Fruto de uma conquista histórica de um processo de negociação firmado entre Condsef/
Fenadsef e governo em 2015, cerca de 400 mil servidores aposentados e pensionistas receberam
esse mês valor referente a última
etapa da regra que passa a garantir a integralidade do valor das
gratificações de desempenho na
aposentadoria.
Antes dessa regra, servidores que recebiam gratificação de
desempenho perdiam metade do
valor que poderiam receber na
ativa quando se aposentavam.
Com o acordo firmado em 2015 a
regra foi alterada para que o cálculo do valor a ser incorporado
tivesse como base a média dos
pontos da GD dos últimos 60 meses (cinco anos) de atividade do
servidor.
A incorporação foi gradual

e ocorreu em três etapas: a) 1º de
janeiro de 2017 – 67% do valor a
ser incorporado; b) a partir de 1º
de janeiro de 2018 – 84% do valor a ser incorporado; c) a partir
de 1º de janeiro de 2019 – o valor
integral a ser incorporado. Os
valores a mais nos contracheques
após a conclusão da incorporação
variam para a maioria e giram
entre R$517,00 para servidores
do nível auxiliar; R$1.184,50 para
nível
intermediário
e
R$2.575,00 para nível superior.
Esses são exemplos de remunerações do topo da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho
(CPST) e também PGPE (Plano
Geral do Poder Executivo) que
reúnem a maioria dos servidores
federais, considerando o valor
integral dos pontos da gratificação dessas carreiras.
Teve direito à incorporação

aposentados, pensionistas e ainda
os servidores ativos que fazem
jus à garantia de paridade e integram os cargos e planos de carreira constantes nas Leis 13.324,
13.325, 13.326, 13.327 e
13.328/16, desde que tenham recebido a GD, quando na ativa,
por no mínimo 60 meses (cinco
anos).
A incorporação das GDs
aos proventos não foi automática.
A opção foi uma exigência para
que a incorporação ocorresse não
sendo possível manifestação de
opção posterior à data prevista
nas leis. Vale ressaltar que as leis
não previam o pagamento retroativo. O beneficiário passou a perceber os valores a partir do momento que formalizou a opção.
Mais informações na página da Condsef (condsef.org.br).

Contradiscurso
A história o julgará. Afinal para quem se achava o último bastião de honestidade no país, agora não
consegue sequer aparecer na rua por conta das denúncias e escândalos envolvendo a família Bolsonaro e
membros do governo.
A farsa do discurso contra a corrupção fica cada vez mais evidente. Os operadores do Golpe estão
todos sendo aquinhoados com cargos e posições importantes dentro do governo. Mecanismos de combate
a corrupção como o COAF e o portal da transparência
estão sendo censurados. Tudo isso para esconder o
mar de lama que está por trás do governo.
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A lição do feixe de gravetos
Conta-se que um próspero fazendeiro, dono de
muitas propriedades, estava gravemente enfermo.
Mas, muito mais que sua doença, o que mais o
incomodava era o clima de desarmonia que reinava
entre seus quatro filhos.
Pensando em dar uma lição importante, ele
chamou os quatro para fazer uma revelação importante:
Como vocês sabem, eu estou velho, cansado e
creio que não me resta muito tempo de vida.
Por isso, chamei-os aqui para avisá-los que vou
deixar todos os meus bens para apenas um de vocês.
Os filhos, surpresos, se entreolharam e ouviram o restante que o pai tinha a lhes dizer:
Vocês estão vendo aquele feixe de gravetos ali,
encostado naquela porta? Pois bem, aquele que conseguir partir ao meio, apenas com as mãos, este será
o meu herdeiro.
De início acharam um tanto absurda a proposta, mas pensando no prêmio logo começaram a tentar
quebrar o feixe.
Tentaram, tentaram, e por mais esforços que
fizessem, nenhum foi bem sucedido no tentame.
Indignados com o pai, que lhes propusera algo
impossível, começaram a reclamar.
Este então se colocou em pé, e disse que ele
mesmo iria quebrá-lo. Os filhos o fitaram, incrédulos.
O velho homem começou a retirar, um a um,
os gravetos do feixe, e foi quebrando-os separadamente, até não mais restar um único graveto inteiro.
Voltou o olhar para os filhos e concluiu:
Eu não tenho o menor interesse em deixar os
meus bens para só um de vocês. Eu quero, na verdade, que vocês, juntos, sejam os sucessores do meu
trabalho.
Sucessores que trabalhem com garra, dedicação, e acima de tudo, repletos de amor, uns pelos outros.
E disse ainda:
Enquanto vocês estiverem unidos, nada poderá
pôr em risco tudo que construí para vocês.
Nada, nem ninguém, os quebrará. Mas, separadamente, vocês serão tão frágeis quanto cada um
destes gravetos.
Fonte: motivacaoefoco.com.br

