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Reunião de Aposentados e Pensionistas recebe deputado 
Chico Lopes e discute a temática da seca

Na última sexta-feira, 29 de janeiro, o SINTSEF/
CE realizou sua primeira reunião de aposentados e 
pensionistas de 2016 com a participação do Deputado 
Federal Chico Lopes (PCdoB) que falou sobre a seca no 
nordeste e a necessidade de todos engajarem-se pela 
preservação deste recurso natural. A advogada Joyce 
Rangel apresentou os informes jurídicos de interesse 
da base de aposentados e pensionistas. Compuseram 
mesa os coordenadores de aposentados e pensionistas 
Carlos Eugênio, Francisco Duarte e José Ataylde, além 
do membro do DENAP/Condsef Murilo Maciano. O 
diretor da Condsef e coordenador do SINTSEF/CE Luis 
Carlos Macêdo destacou os informes da Confederação.

espeCial eleições 

Art. 5º. O quórum mínimo para validar as 
eleições será de 40% + 1 dos votos dos filiados 
aptos a votar, quando concorrerem mais de 
01 (uma) chapa. E será de 30% + 1 quando for 
chapa única.

Parágrafo Único – Os votos nulos e brancos 
serão contabilizados para efeito de quórum.

Todos os dias publicamos um 
Trechinho do regimenTo eleiToral.
confira aqui o regimenTo na ínTegra.
leia mais sobre o processo eleiToral 
clicando aqui.

“Servidores do Ministério da Cultura 
são os únicos que ainda encontram 
entraves para garantir, sem penalizações 
funcionais, termo de reposição de tarefas 
represadas por movimento de paralisação 
legítimo realizado ano passado. A categoria 
também é a única na base da Condsef que 
registra problemas com corte de ponto 
efetuado pelo governo. Há casos em que 
servidores chegaram a ter cortado quase 
todo salário. Esse foi um dos temas centrais 
da reunião que aconteceu na última 
sexta-feira, 29 de janeiro, na Secretaria de 
Relações do Trabalho (SRT) do Ministério do 
Planejamento”.

Fonte: Condsef     leia mais aqui.
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