
Termina hoje, às 17h, para a maioria dos órgãos federais e as 20h 
para as unidades de saúde, a votação das eleições do SINTSEF/CE 
que elegerá a gestão 2016-2019 de nossa entidade.

Com exceção da urna 27, do Centro de Zoonose da Funasa de 
Maranguape, todas as demais urnas foram entregues aos seus 

mesários. Os 29 servidores que votariam na urna 27, podem votar em 
separado, em qualquer outra seção eleitoral (confira aqui os locais), como 

por exemplo na sede do sindicato (foto).
A apuração deverá ser iniciada quando todas as 

urnas forem entregues à Comissão Eleitoral, que 
funciona na sede do sindicato, e os mapas de urna 
forem gerados, o que está previsto para a tarde de 
amanhã, visto que há municípios do interior que 
iniciarão o deslocamento somente na manhã desta 
quinta-feira.

Os locais de trabalho IPHAN e Covis (Rua Cap. 
Gustavo) já encerraram e entregaram suas urnas. 
Em ambos os lugares todos os filiados da lista 
compareceram para votar, dessa forma ao ser 

finalizada a lista de votantes as urnas já puderam ser entregues à Comissão.
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A campanha unificada dos servidores federais de 2016 será lançada com um ato no dia 16 
de março. Os eixos que permearam as campanhas salariais de anos anteriores vão continuar 
sendo defendidos. Destaque para a luta por uma política salarial 
permanente para o serviço público e o estabelecimento de uma 
data-base em 1º de maio. As defesas do direito irrestrito de greve 
e da regulamentação da negociação coletiva no setor público 
também estão entre as prioridades, bem como a luta constante pelo 
reconhecimento à paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. 
leia Mais.

Campanha Salarial 2016 será lançada ainda este mês

Eleições do SINTSEF/CE - Estamos na reta final

Clique e saiba mais
•	 Jurídico	da	condsef	dá	orientações	sobre	ações	contra	aumento	abusivo	na	Geap

•	 o	que	esperar	da	análise	do	stf	sobre	cunha?	
•	 estatuto	das	estatais:	líderes	sindicais	pedem	aprofundamento	do	debate
•	 onGs	e	movimentos	populares	pressionam	por	veto	ao	proJeto	de	lei	antiterrorismo

http://bit.ly/1XV04xH
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1OQ5GSZ
http://bit.ly/1Y1NigP
http://bbc.in/1QT09T6
http://bit.ly/1Qs24vU
http://bit.ly/1LVl4h0

