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Eleição FENAVENPRO para mandato 2016-2020
O processo eleitoral para composição da diretoria,
conselho fiscal e delegados representantes juntos à
CNTC para o quadriênio 2016-2020 transcorreu de
forma democrática e transparente.
A eleição e apuração aconteceram no dia 31 de
agosto passado, na Sede da entidade, à rua Álvaro
Alvim, 21, 4º, Centro, RJ. Tratando-se de Chapa
Única, os Filiados votaram por correspondência, na
forma do & 1º, do Art. 23, do Regimento Eleitoral da
entidade. Reportagem completa na próxima edição
do Jornal da FENAVENPRO.
Dilma perde mandato e Temer assume
O plenário do Senado aprovou ontem, 31 de agosto, Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e
por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o também exercer outras funções na administração pública.
impeachment de Dilma Rousseff. A presidente
afastada foi condenada sob a acusação de ter
cometido crimes de responsabilidade fiscal – as
chamadas "pedaladas fiscais" no Plano Safra e os
Decretos que geraram gastos sem autorização do
Congresso Nacional, mas não foi punida com a
inabilitação para funções públicas.

Com a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff pelo
Senado, o presidente da República Michel Temer, agora
efetivo, embarcou para a China, onde participará, nos
próximos dias 4 e 5 de setembro, em Hangzhou, da Cúpula
de Líderes do G20, Grupo das 20 principais economias do
mundo.
Fonte: G1.com.globo

Bancários poderão fazer greve no próximo dia 06/09
Consumidores devem ficar atentos ao pagamento de faturas,
boletos bancários e outros tipos de cobrança. No próximo dia 6
de setembro, bancários de todo o país prometem cruzar os
braços, por tempo indeterminado.
O Sindicato da categoria quer que os trabalhadores recebam
14,78% a mais em seus salários, somando reposição da
inflação dos últimos 12 meses e aumento real.
Fonte Jornal Extra

Aplicativo de celular vai combater irregularidades
O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão administrativa do último 16 de
agosto, Resolução que institui, em âmbito nacional, o Aplicativo Pardal para dispositivos móveis
(celulares e tablets), voltado para as Eleições de 2016.
Os cidadãos poderão, por meio da ferramenta, informar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público (MP)
irregularidades encontradas nas campanhas eleitorais em seus municípios.
Fonte: Diap

