CHAPA 2 “JUNTOS EM DEFESA

O

DA CAPESESP”

Porque votar na CHAPA 2

s associados da
Caixa de
Previdência e
Assistência dos
Servidores da Fundação
Nacional de Saúde
(Capesesp) vão às urnas
entre os dias 17 e 18 de
maio de 2018 para
renovar parte dos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal da entidade que
administra os planos de
saúde dos funcionários da
Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA,
Ministério da Saúde - MS,
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA, Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE e
Universidade Federal de Campina Grande UFCG e de seus familiares.
A Chapa “Juntos em Defesa da
Capesesp”, apoiada por entidades nacionais,
como a
Condsef/Fenadsef,
CUT e suas filiadas, é
encabeçada por

Leonídia Laranjeira Fernandes,
servidora da FUNASA-BA e
suplente do Conselho
Deliberativo da Capesesp e
Carlos Alberto de Almeida,
servidor da FUNASA-MT e
atual titular do Conselho
Deliberativo.
Defendemos o
fortalecimento da Capesesp e
a saúde dos trabalhadores e
trabalhadoras que lutam por
um atendimento digno para si
e para os seus familiares.
Queremos um plano de
autogestão tão forte quanto
transparente em benefício dos
que por ele são atendidos.
Queremos tornar a Capesesp
viável e enfrentar a crise
provocada pelos reajustes que penalizam os
trabalhadores e inviabilizam a sua
permanência no plano. Nestas eleições, cada
voto na Chapa “Juntos em Defesa da
Capesesp” significará um voto por mudanças
no atual cenário de crise na gestão do plano.
As principais marcas de nossa chapa são a
coragem, a representatividade, o pluralismo
de opiniões e o compromisso com a luta.
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NOSSOS COMPROMISSOS
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

- Sugerir a contratação de Auditoria Externa que seja capaz de
efetuar um raio x da situação financeira e administrativa da
Capesesp;

- Sugerir a participação dos associados de modo a assegurar que eles
sejam ouvidos nas decisões estratégicas.

PRINCÍPIOS - Solidariedade e defesa da assistência plena de todos os
associados e seus dependentes, da gestão autônoma.

O QUE DEFENDEMOS - Continuar lutando para otimização dos recursos
evitando reajustes abusivos e zelando pela vitalidade da Capesesp.

- Fazer gestão junto ao governo para que a contribuição per capita seja
paritária: 50% do governo e 50% dos trabalhadores, para que, a cada real
pago pelo servidor, a União possa entrar com o mesmo recurso, numa
relação de 1 para 1;
- Rever a coparticipação;
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- Rever o atual modelo de sustentação
financeira da Capesesp;

ATENÇÃO!

Sua senha para votar é pessoal e intransferível.
Guarde-a bem e jamais divulgue para outra pessoa.
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- Lutar para ampliar a rede
credenciada, principalmente
nas cidades do interior;

- Propor a criação de planos
economicamente mais acessíveis
para os servidores de salários mais
baixos;
- Maior flexibilidade na
renegociação das dívidas dos
beneficiários;

- Acompanhar e fiscalizar o
cumprimento do Programa de
Saneamento Financeiro da
Capesesp;

- Propor ampliar a lista de
medicamentos com menor custo
para os usuários;

- Reestruturação e melhoria da
comunicação da Capesesp com os
associados;

- Dar mais autonomia às gerências
regionais de modo a reduzir a
dependência com a matriz para a
resolução de problemas
locais;

CONSELHO DELIBERATIVO

LEONÍDIA LARANJEIRA FERNANDES (Titular)

Servidora pública federal, do quadro
da Fundação Nacional da Saúde (Funasa-BA), lotada no setor de recursos
humanos. É suplente no Conselho deliberativo da Capesesp. Participa da
mesa de negociação estadual do SUS e é conselheira estadual de saúde. Também é diretora do Sintsef-BA e ex-diretora da CUT-BA.
MANOEL CECÍLIO MONTEIRO
FILHO (Suplente)

Servidor público da Funasa no Maranhão (MA) desde 1973. Ocupa a secretaria de Administração, Patrimônio
e Finanças no Sindsep. É diretor da
CUT-MA e da Condsef/Fenadsef.

CONSELHO FISCAL

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
(Titular)
Servidor federal da Funasa de Mato
Grosso (MT). Hoje ocupa os cargos
de presidente do Sindsep-MT, secretário-geral da CUT-MT e diretor adjunto jurídico da Condsef.

REJANE MARIA DE OLIVEIRA
CAVALCANTI (Suplente)

Servidora da Funasa em Pernambuco
(PE). Está lotada no Serviço de Saneamento ambiental. Atualmente desenvolve atividades junto aos municípios
atendidos pela Funasa Suest PE.

Não deixe de votar nos dias 17 e 18 de maio de 2018
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A

COMO VOTAR

s eleições acontecem nos dias 17 e
18 de maio de 2018, das 8h às 22h,
horário de Brasília e com votação
exclusiva pela internet. O associado
recebe uma senha específica com um aviso
de convocação. Guarde-a com segurança e
não divulgue para ninguém. Somente com
ela você terá acesso ao sistema de votação.

Em caso de perda ou extravio, durante o
processo de votação, será disponibilizado
uma central de atendimento telefônico. O
número virá no aviso de convocação, assim
como no sítio eletrônico da CAPESESP
(www.capesesp.com.br) e nos quadros de
avisos dos locais de trabalho dos associados.

Ao entrar na página, o associado deverá
seguir passo a passo as instruções relativas
ao procedimento de votação. Participe. O
futuro da Capesesp depende do seu voto.
Vamos votar nos candidatos apoiados pelas
entidades representativa dos servidores.
Chegou a hora de elegermos companheiros
(as) comprometidos (as) em transformar a
Capesesp em um
plano para os
servidores.
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“

Entre os dias 17 e 18 de maio de 2018,
os associados da Capesesp vão às
urnas para renovar parte dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal. A direção da
Condsef/Fenadsef reitera o apoio
incondicional à CHAPA2 - JUNTOS EM
DEFESA DA CAPESESP - por conhecer
profundamente os integrantes da chapa
(titulares e suplentes) e na certeza de que
juntos lutaremos pelo fortalecimento da
entidade. Peço o voto de cada associado
para a CHAPA 2 pois ela representa
mudanças radicais na gestão, como por
exemplo, lutar contra os reajustes abusivos
do plano e para que a contribuição per capita
seja paritária: 50% do governo e 50%
dos trabalhadores.

”

“JUNTOS EM DEFESA DA CAPESESP”

Sérgio Ronaldo
Secretário-geral da Condsef/Fenadsef
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