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Reunião com CAPESAÚDE e filiados no Centro de
Controle de Zoonoses
Aconteceu ontem
(12/04), no Centro
de Controle De
Zoonoses (CCZ) de
Fortaleza, uma reu-

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Atenção: capesp abre chamada para
renegociação de dívidas

nião com servidores
que trabalham no
órgão.

Estaviveram
Direção
Colegiadado SINTSEF e a gerente da CAPESAÚDE, Camila América. Durante a
reunião, Camila explicou a situação do plano de saúde, informando que o aumento da CAPESAÚDE foi de 22% para os
agregados e de 10,17% para os associados. Os dirigentes do
presentes a

sintsef questionaram o aumento abusivo e informaram que a
condsef está
discutindo
estratégias

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.

para combater
os abusos

Reunião do Conselho dos Delegados
Sindicais de Base acontece amanhã, 14

nos planos
de saúde de

autogestão.

Jornada de lutas em defesa da democracia
acontecem em todo o país

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!

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.
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