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Depois Do anúncio De aumento em quase 20% nos 
planos Da Geap, aGora é a vez Da capsaúDe anunciar 
mais De 22% De reajuste em suas mensaliDaDes. Da 

mesma forma que proceDeu com a Geap, a conDesef/
fenaDsef também vai acionar a justiça questionanDo os 

aumentos abusivos e bem acima Da inflação. 

impactaDos Diretamente com a emenDa constitucional 
(ec) 95/16, que prevê conGelamento De investimentos 
públicos por 20 anos, os serviDores públicos feDerais 
seGuem sem previsão De reajuste salarial. Diante Dessa 
conjuntura, o aumento abusivo Das mensaliDaDes Deve 

inviabilizar a participação nos Dos planos.

DesDe sempre, a conDsef DefenDe a sustentação e 
o fortalecimento Desse moDelo De autoGestão que 

historicamente atenDe serviDores e seus DepenDentes 
com os preços mais competitivos Do mercaDo De planos 

De saúDe. pois, entenDe que é importante asseGurar 
o paGamento De valores justos e a seGurança De 

assistência méDica aos serviDores e seus DepenDentes 
naturais; isso até que o sus (sistema único De saúDe) 

possa assumir inteGralmente sua missão De suprir a 
DemanDa por saúDe Da população brasileira. 

a conDsef DefenDe o DiáloGo com o objetivo De 
Debater estratéGias e soluções para que os planos De 

autoGestão continuem prestanDo serviços levanDo 
em conta a realiDaDe financeira De seus principais 

assistiDos. a entiDaDe lembra que a justiça Deve ser 
acionaDa para 

Garantir os Direitos 
Dos serviDores, 
entretanto, é 

preciso seGuir na 
tentativa De ampliar 
a representativiDaDe 
Dos trabalhaDores 

nas Decisões centrais 
De Gestão Desses 

planos.

Capsaúde apliCa mais de 22% de reajuste em mensalidades e Condsef questonará aumento na justiça
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aconteceu ontem, 29/01, na seDe Do sinDicato Dos 
bancários, a primeira reunião Das mulheres Da frente 
brasil popular no ceará. representantes Do sintsef 
marcaram presença na ativiDaDe que reuniu sinDicalistas, 
estuDantes e movimento popular para Debater os impactos 
Do Golpe na Democracia para a viDa Das mulheres. o Grupo 
Discutiu ainDa a construção Do 8 De março, Dia De luta 
Das mulheres, 
ressaltanDo 
a importancia 
De manter a 
uniDaDe entre 
os movimentos 
sociais.

mulheres em luta!
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