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Aconteceu ontem 
(12/04), no centro 
de controle de 
Zoonoses (ccZ) de 
FortAleZA, umA reu-
nião com servidores 
que trAbAlhAm no 
órgão. estAviverAm 
presentes A direção 
colegiAdAdo sint-

seF e A gerente dA cApesAÚde, cAmilA AméricA. durAnte A 
reunião, cAmilA explicou A situAção do plAno de sAÚde, inFor-
mAndo que o Aumento dA cApesAÚde Foi de 22% pArA os 
AgregAdos e de 10,17% pArA os AssociAdos. os dirigentes do 
sintseF questionArAm o Aumento Abusivo e inFormArAm que A 
condseF está 
discutindo 
estrAtégiAs 
pArA combAter 
os Abusos 
nos plAnos 
de sAÚde de 
Autogestão.

Reunião com cAPeSAÚDe e filiADoS no centRo De 
contRole De ZoonoSeS

Já está tudo prepArAdo pArA A reunião do 
conselho dos delegAdos sindicAis de bAse que 
Acontecerá AmAnhã (14/04) às 8h, nA sede do 

sintseF. delegAdos do interior Já começArAm A 
chegAr nA cApitAl. 

o conselho dos delegAdos de bAse FeZ pArte dAs 
discussões de hoJe(13/04) dA reunião dA direção 
colegiAdA, bem como A comemorAção dos 29 Anos 

de FundAção do sintseF ceArá.

Atenção: cAPeSP AbRe chAmADA PARA 
RenegociAção De DíviDAS

se você tem pendênciAs FinAnceirAs com 
A cApesesp há menos de 5 Anos, entre em 

contAto pelo 0800 979 6169 ou no escritório 
regionAl. 

Aproveite: isenção de Juros e AtuAliZAção 
monetáriA e AindA o pArcelAmento em Até 36 veZes. 

cAmpAnhA válidA Até 29/06/2018.

Reunião Do conSelho DoS DelegADoS 
SinDicAiS De bASe Acontece AmAnhã, 14

As ocupAções e movimentos em Apoio Ao ex-presidente 
lulA se espAlhAm e crescem em todo o pAís. em curitibA, o 
AcAmpAmento lulA livre recebeu ontem (12/04) A visitA de 
Alguns deputAdos FederAis. nA ÚltimA quArtA-FeirA (11/04), 
movimentos pró lulA se espAlhArAm por todo o brAsil. em 
FortAleZA, militAntes estão AcAmpAdos em Frente Ao prédio 
dA JustiçA FederAl, nA prAçA generAl murilo borges, desde 
A mAnhã de quArtA-FeirA (11/04). o Ato teve início nA prAçA 
dA bAndeirA e seguiu Até A JustiçA FederAl, onde está AgorA 
locAliZAdo o AcAmpAmento. 
o movimento Foi 
orgAniZAdo pelA Frente 
brAsil populAr povo 
sem medo. pArticipe dAs 
mAniFestAções nA suA 
região e contribuA com A 
deFesA dA democrAciA!

JoRnADA De lutAS em DefeSA DA DemocRAciA 
Acontecem em toDo o PAíS


