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Pró-Ser: debate sobre
reajuste do plano de saúde
é reaberto
No dia 20 de novembro, o Conselho Deliberativo do Pró-Ser (Programa de
Saúde dos servidores do STJ e CJF) aprovou uma proposta de modificação na
forma de contribuição para o plano de saúde dos servidores do STJ/CJF.
É preciso esclarecer que, apesar do Conselho Deliberativo do Pró-Ser possuir 2 membros representantes dos servidores (1 indicado pela ASSTJ e 1 pelo
Sindjus-DF), a proposta de reajuste (tabela) aprovada somente foi apresentada aos representantes dos servidores na terça-feira (20/11/2018), ou seja, no
mesmo dia em que foi colocada em votação e aprovada pelo Conselho.
A proposta aprovada causou profunda indignação nos servidores - que são
os maiores financiadores do plano de saúde, pois a nova tabela de contribuição
é baseada apenas no critério da idade, desconsiderando a faixa salarial e critérios de solidariedade que devem existir entre os participantes, o que torna a
proposta extremamente injusta, pois onera quem ganha menos (especialmente
os técnicos judiciários) e beneficia quem percebe altos salários.
Tal medida prejudica enormemente a categoria, que não participou em
momento algum desse processo e que, além de estar com seus salários
defasados e aviltados, ainda tem que arcar com uma conta distribuída de
forma totalmente desigual.

ASSEMBLEIAS SETORIAIS CONJUNTAS:
Tendo como pauta exclusiva o Pró-Ser (Programa de
Assistência aos Servidores), o Sindjus-DF e a ASSTJ
convocam todos os interessados para as seguintes
assembleias setoriais conjuntas:

STJ - 26/11 (segunda-feira), às 13h,
no Auditório Externo.

CJF - 27/11 (terça-feira), às 14h, na marquise
em frente ao Auditório Externo.

Boletim semanal - 26/11/2018

FILIADO À FENAJUFE

Reação imediata
Diante desse cenário, o Sindjus-DF, em conjunto com a ASSTJ, convocou, em caráter de urgência, assembleias conjuntas e um ato relâmpago na quinta-feira (22/11), uma vez que o Conselho Deliberativo do Pró-Ser chamou uma reunião
para essa data apenas para informar os servidores sobre as mudanças.
Antes da reunião, o ministro presidente do Conselho Deliberativo do Pró-Ser conversou com os representantes
das entidades. Durante a reunião, ouviu reclamações de diversos servidores e, ao final, se comprometeu a reabrir o
diálogo em torno das mudanças propostas no Plano de Saúde. Na oportunidade, ficou acordado que as entidades farão
Assembleias para colher as propostas dos servidores e levá-las ao conhecimento do Ministro Presidente do Conselho
Deliberativo do Pró-Ser.

Muito trabalho pela frente
Agora, com a reabertura do diálogo, Sindjus-DF e ASSTJ trabalham para dar ampla visibilidade ao que está ocorrendo no Pró-Ser, de modo a envolver os servidores nessa discussão para definir o melhor cenário, que será defendido
junto ao Conselho Deliberativo do Pró-Ser.
É preciso construir uma solução, baseada em estudos atuariais, em que o princípio da solidariedade no financiamento do Plano do Saúde - Pró-Ser - seja o norteador.
Não se trata de uma questão fácil, mas somente com a mobilização poderá ser construída uma solução mais favorável e justa para todos.

O pró-ser é
dos servidores!

