
Encerrou-se às 20h de ontem, 2 de março, a votação para gestão 2016 – 2019 do SINTSEF/
CE. As últimas urnas fechadas foram das Unidades de Saúde, visto que os demais órgãos 
federais concluíram o horário de votação às 17h. 

Até às 9h da manhã desta quinta-feira, 56 urnas já haviam sido entregues na sede do 
SINTSEF/CE à Comissão Eleitoral. Até o horário, apenas as urnas das delegacias do Sertão 
Central e do Maciço de Baturité haviam sido entregues. As urnas das demais delegacias já 
encontram-se a caminho da sede do sindicato. A apuração será iniciada quando todas as 
101 urnas estiverem em posse da Comissão, o que é previsto para ocorrer às 16h de hoje. 
Fique atento e acompanhe mais notícias sobre o pleito através do nosso site ou página no 
Facebook.
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A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou nesta 
quarta-feira para tornar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 
réu de uma ação penal, acusado dos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. A decisão tem potencial de enfraquecer Cunha e 
dar novo fôlego às tentativas de tirá-lo do seu cargo. Ainda não há data, 
porém, para que os ministros analisem o pedido da Procuradoria-
Geral da República para afastar Cunha de seu mandato. Já o processo no Conselho de Ética tem 
caminhado com muita lentidão devido a recursos e manobras de aliados do peemedebista. Leia mais

Maioria do STF vota por tornar Cunha réu: o que deve acontecer agora?

Votação encerrada: em breve apuração será iniciada

Clique e saiba mais
•	 MAB	diz	que	Acordo	entre	governo	e	SAMArco	não	repreSentA	intereSSeS	de	vítiMAS

•	 Lei	AntiterroriSMo:	direitoS	HuMAnoS	dA	onu	criticA	AprovAção	do	projeto
•	 eSpAço	BeM	MuLHer	proMove	duAS	SeMAnAS	de	ServiçoS	grAtuitoS
•	 eSpeciALiStAS	AfirMAM	que	BAndeirAS	tArifáriAS	nA	contA	de	Luz	São	coBrAnçAS	ABuSivAS	Ao	conSuMidor

http://www.sintsefceara.org.br
http://bbc.in/1RpJpND
http://bit.ly/1OT5Ety
http://bit.ly/1QNOI8W
http://bit.ly/1OT5VfU
http://bit.ly/1Qs24vU
http://bit.ly/1L6qhI1

