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Participe e venha fortalecer a luta pela qualidade dos planos de autogestão: 
Vamos Juntos em Defesa da Capesesp!

O Sintsef convoca todos 
os (as) filiados (as) da Funa-
sa e do Ministério da Saú-
de usuários da Capesesp, a 
partricipar das eleições de 
parte dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal do plano 
de autogestão. Assim como 
a orientação da Condsef/
Fenadsef, estamos apoian-
do a Chapa 2.

Hoje os servidores ar-
cam com mais de 70% de 
toda a estrutura necessária para 
garantir a existência da Capesesp. 
Nada mais justo que os (as) asso-
ciados (as) tenham uma represen-
tação majoritária e voz necessária 
para melhorar a gestão do plano. 
É pensando nisso que integram a 

Chapa 2 exclusivamente de traba-
lhadores. A proposta é manter um 
diálogo permanente com os asso-
ciados na perspectiva de adequar 
o plano às suas reais necessidades. 

O fortalecimento da Capesesp 
com ampliação de rede assistida, 

a luta contra reajustes abusi-
vos e por mensalidades viáveis, 
além da busca por revisão para 
que haja contribuição paritá-
ria (50% governo e 50% ser-
vidor) são algumas das pro-
postas da Chapa 2. Saiba mais 
aqui.

Como votar:
A votação é on line, hoje 

(17/05) e amanhã (18/05), para 
participar basta  acessar www.
capesesp.com.br, clicar na 

imagem principal do site que indi-
ca a eleição, daí é só inserir o nú-
mero do cartão do plano e sua se-
nha. Caso não lembre, ou possua 
senha, você pode ligar para 0800 
727 7207.

Na última terça-feira (15/05), 
foi realizada a Assembleia de 
Aposentados e Pensionistas do 
município de Itapipoca na sede da 
delegacia, onde foram eleitos 3 
delegados para o 12º Congresso 
do sintsef. Na parte da tarde, no 
auditório da 6º CRES, foi realizada 
a Assembleia de Ativos de Itapipoca 
e do município de Amontada, onde 
foram eleitos também 3 delegados.

Assembleia DESTREC - 
Aposentados e Pensionistas

Delegadas e delegados para 12º congresso 
são eleitos em Ibiapina e Crateús

Hoje, 17/05, foi a vez da 
região Norte e dos Inhamuns 
elegerem novos delegados 
para o 12º Congresso do 
SINTSEF que será realizado em 
outubro. A representantes da 
Direção Colegiada esteviveram 
com a Coordenação da 
DESNORT em Ibiapina e da DSI 
em Crateús.

Vale lembrar que as 
delegadas e delegados eleitos 
nas assembleias, por local de 
trabalho, são referendados 
para discutir e deliberar sobre 
a reforma estatutária do 
Sintsef que ocorrerá dia 20 de 
outubro, na programação do 
congresso.

Ibiapina

Em Crateús foram eleitos 2 
delegados titulares e 1 Suplente, 

na Assembleia da 15ª CRES.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
http://www.condsef.org.br/images/CAPESAUSE_JORNAL_PARA_EMAILS_2.pdf
https://www.capesesp.com.br/
https://www.capesesp.com.br/

