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COM MOBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE BRASÍLIA, TRF

SUSPENDE EM PARTE REAJUSTE NA CONTRIBUIÇÃO DO PRO-SOCIAL
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E

m reunião na manhã de hoje (8),
o diretor-geral do TRF Roberto
Elias Cavalcante apresentou aos
coordenadores do Sindjus Ana Paula
Cusinato e Jailton Assis a proposta
do Tribunal de suspender parcialmente os efeitos da Resolução nº 6.
Na nova proposta do TRF, a
Resolução nº 6 será efetiva neste mês
com a cobrança do titular de acordo
com a nova tabela, porém a cobrança
por dependentes fica suspensa por 60
dias, prazo para que o Tribunal aprofunde o estudo sobre as receitas e as
despesas do Pro-Social e ouça os servidores e o Sindjus sobre as propostas
de alteração do regulamento.
Na avaliação do coordenadorgeral do Sindjus Jailton Assis, que
criticou o fato de não ser alterada a
forma de contribuição, “está claro
que o Tribunal compreendeu que
precisa abrir a negociação e garantir
a transparência nas contas do ProSocial. A suspensão de parte da
Resolução é prova de que a negociação está aberta”.
A c o o rd e n a d o r a A n a P a u l a
Cusinato ressaltou que o TRF só
abriu de fato a negociação porque
os servidores estão mobilizados. “A
preocupação dos servidores do TRF
e da Justiça Federal é também com o
reajuste da contribuição, mas muito

maior com a transparência e com a
gestão do Pro-Social. Não vamos
abrir mão da transparência.”
O Sindjus acredita que o processo negocial e a mobilização levarão
à alteração da resolução também
na forma de contribuição para um
critério mais justo e de acordo as
sugestões dos servidores, como
acontece em outros tribunais e no
Ministério Público.

Para que possamos avançar mais
nas propostas para o Pro-Social,
precisamos que os servidores mantenham o clima de mobilização: usem
todos os dias o adesivo que pede por
“Transparência já!” e participem da
reunião que será convocada pelo sindicato no início de agosto.
A diretora da Secretaria de Controle
Interno do TRF, Ionice de Paula Ribeiro,
também participou da reunião.

PLENÁRIO DO TRF
É OCUPADO POR SERVIDORES

ABAIXO-ASSINADO
É ENTREGUE AO PRESIDENTE

Aos gritos de “Transparência já!”, no dia 4, servidores do
TRF e da Justiça Federal fizeram um ato com direito à apitaço, passeata, palavras de ordem e ocupação do andar da
presidência e do Plenário do tribunal. A mobilização foi tão
intensa que acuou o presidente, que fez uso de um discurso
ameaçador para que o Plenário fosse esvaziado. Porém,
os servidores não se intimidaram e o ato continuou do lado
de fora, tendo como resultado imediato o agendamento
de uma reunião, para o mesmo dia, com o presidente para
entrega do abaixo-assinado. (Leia mais no site).

No mesmo dia 4, uma comissão entregou às mãos do
presidente do TRF o abaixo-assinado com mais de 600
assinaturas, solicitando transparência, corte de despesas
e o adiamento da resolução responsável pelo reajuste arbitrário. O coordenador Jailton defendeu a realização do
estudo atuarial, a busca de recursos e um quadro médico
próprio. O presidente e o DG se comprometeram a buscar
esses recursos e ressaltaram que o tribunal já havia transformado um cargo de analista em analista – especialidade
medicina. (Leia mais no site).

11 DE JULHO

CLASSE TRABALHADORA
TOMARÁ AS RUAS DO PAÍS

#11deJulho

=

SERVIDOR
VALORIZADO

SERVIÇO PÚBLICO
COM MAIS QUALIDADE

B R A S Í L I A

#VemPraRua

SINDJUS CONVOCA SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ADERIR À MARCHA

N

esta quinta-feira, 11 de julho,
com toda a classe trabalhadora, vamos protestar por
serviços públicos gratuitos, universais e de qualidade, que certamente passam pela valorização dos
servidores públicos, sem deixar de
refletir sobre qual o nosso papel na
sociedade, como nós servidores
podemos ser facilitadores do acesso de cada pessoa aos serviços que
é obrigação nossa prestar.

A sociedade brasileira precisa
de uma transformação social que
solidifique a democracia e que
promova a presença do Estado
na vida das pessoas, por meio
de serviços públicos gratuitos,
universais e de qualidade, com
destaque para o transporte, a
educação e a saúde, além da
imediata democratização dos
meios de comunicação.
Como pautas específicas dos

servidores públicos, vamos marchar
pela valorização do servidor público,
pela negociação coletiva no setor
público, pelo pleno direito de greve,
por reajustes salariais dignos, pela
previdência pública e pela aprovação
imediata da PEC 555 para acabar
com a contribuição previdenciária
dos servidores aposentados.
O Sindjus terá um ponto de encontro entre os blocos B e C da Esplanada dos Ministérios.
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