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Saúde do trabalhador

A Direção Colegiada e o Coletivo de Saúde
do Trabalhador do Sintsef visitaram a sede
da UBV no eusébio, para conferir as reformas
e melhorias que estão sendo realizadas nas
estruturas da Unidade. O Local fez parte
de pesquisa que avaliou às precariedades
enfrentadas pelos trabalhadores que atuam
no controle de vetores no estado do Ceará.
Os primeiros resultados da pesquisa já foram
publicados no site e no Jornal do Sintsef
de abril. Em julho uma nova matéria será
publicada, dando continuidade a pauta.
#DeOlho

Nota de Pesar
Lamentamos o falecimento do
nosso querido camarada Antônio
Neri Costa, pai de Ana Costa, que
integra a diretoria do Sintsef/
CE. Nossas condolências à família
enlutada!
27/06/2018
Antônio, presente!!!

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Especialistas rechaçam
‘Pacote do Veneno’ e apontam impactos dos
agrotóxicos na saúde humana
A Condsef/Fenadsef participou nessa terça-feira
(26) de audiência pública no Senado para debater
planos de autogestão. A entidade defende e tem
cobrado do governo aumento na contrapartida
paga. Hoje, servidores arcam com cerca de 80%
do valor das mensalidades dos planos. Somado a
aumentos impraticáveis e muito acima da inflação
houve uma evasão grande de servidores dos
planos. A busca pela equiparação (50% governo
50% servidores) é uma das prioridades. Na última
reunião que a Condsef/Fenadsef teve no Ministério
do Planejamento, a informação era de que o
governo estudava a situação.
Geap e Capsaúde são dois dos principais planos
de autogestão do setor público. Na audiência foi
sugerida ainda a criação comitês para analisar
estruturas dos planos e uma comissão permanente
no Congresso em defesa dos planos de autogestão
com participação de representantes dos servidores
para discutir ações e soluções capazes de alterar
o quadro de crise pela qual passam. A maior
representação de servidores nos conselhos
deliberativos dos planos também é importante.
Na última eleição para os conselhos deliberativo
e fiscal da Capsaúde venceu a chapa apoiada pela
Condsef/Fenadsef “Juntos em defesa da Capesesp”.
Na Geap também houve vitória de chapa com
representação dos servidores. Entre as propostas
estão o fortalecimento dos planos com ampliação
de rede assistida, a luta contra reajustes abusivos e
por mensalidades viáveis, além da busca por revisão
para que haja contribuição paritária.
Escrito por www.condesef.org.br, saiba
mais acessando o site do Senado

Horário de funcionamento durante a copa do mundo
Conforme já divulgamos em edições anteriores da Voz do Sintsef, hoje, 27 de junho (quartafeira), devido ao jogo entre Brasil e Sérvia, às 15h, o atendimento ao público na sede do
sindicato Acontece apenas pela manhã (das 8h às 12h).
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