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PARTICIPE DE ATO-ASSEMBLEIA,

O

Sindjus convoca todos os
servidores do TRF e da
Justiça Federal para atoassembleia, a ser realizado nesta
quarta-feira (4), às 13h30, em frente
ao edifício Sede 1 do Tribunal Regional Federal, com objetivo de discutir a luta em torno do Pro-Social.
Chega de enrolação! Esse é
o sentimento da categoria diante
do descaso da administração, que
insiste em não dar atenção às reivindicações dos servidores no que
diz respeito ao Pro-Social. Foram
várias reuniões, assembleias e

atos desde junho (veja o verso) cobrando transparência e diálogo da
administração do TRF e até agora
nada de concreto foi apresentado.
Após muita mobilização, o presidente do TRF sobrestou parte da
implantação da Resolução nº 6,
suspendendo por 60 dias o início da
contribuição por dependentes, mas
isso não atendeu às reivindicações
dos servidores e desde então o
Sindjus espera uma proposta concreta para o Pro-Social. Os 60 dias
passaram e nada foi apresentado.
“Não há mais razão para es-

perarmos pela boa vontade da
administração em realizar o cálculo
atuarial ou aumentar a participação
de representantes dos servidores
no Conselho Deliberativo. Precisamos pressionar e decidir, em conjunto, como se dará o encaminhamento
dessa pauta, que é urgente”, afirmou
o coordenador Jailton Assis.
Se você é contra o reajuste
abusivo e arbitrário do ProSocial e reivindica um plano
de saúde justo e transparente,
participe deste ato-assembleia.

Suspensão imediata da Resolução nº 6 e apresentação de nova proposta de Regulamento
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Sindjus reforça, junto ao presidente do TRF, pedido de suspensão da Resolução nº 6 e,
sucessivamente, o adiamento de sua implantação completa.

Servidores elegem prioridades da luta pelo Pro-Social, iniciando a construção da proposta da categoria para ser levada
à administração.

Depois de muita pressão, tribunal suspendeu parcialmente os efeitos da Resolução nº 6.
Como resultado do ato, o DG recebe comissão formada por Sindjus e servidores. Durante a
conversa, foi entregue em mãos abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas com as reivindicações dos servidores.
Servidores realizam novo ato em frente ao TRF, reafirmando
a luta contra os efeitos da Resolução nº 6, com passeata e
ocupação do Plenário.

No mesmo dia em que a Resolução nº 6 entrou em vigor, servidores protestam em frente ao TRF.

O DG apresenta ao coordenador do Sindjus e da Fenajufe Cledo Vieira estudo econômico
realizado pelo Tribunal para justificar a Resolução nº 6. No entanto, o documento era um
relatório inconsistente que em nada justificou a resolução.
Servidores participam de assembleia para definir estratégias
acerca do Pro-Social. Entre as decisões, um abaixo-assinado
pela realização do cálculo atuarial; pela suspensão dos efeitos
da resolução nº 6 até a conclusão desses estudos; pelo fim do
pagamento de despesas não relacionadas com o Pro-Social.

Sindjus se reúne com presidente do TRF para tratar das alterações na regulamentação do Pro-Social, inclusive do reajuste
na contribuição dos servidores, que foi feito de forma autoritária
e sem estudo prévio que o justificasse.
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