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TRF-1 E JUSTIÇA FEDERAL

SERVIDORES DO TRF-1 E DA JUSTIÇA FEDERAL:
QUARTA É DIA DE DEBATER PLANO DE SAÚDE
Nesta quarta-feira (12), às 15 horas,
os servidores do TRF e da Justiça Federal
realizarão assembleia para tratar das
alterações na regulamentação do PróSocial, em especial o alto reajuste na
contribuição dos servidores.
Desde abril deste ano este tema tira
o sossego dos servidores do TRF e da
Justiça Federal, pois, além de arbitrárias,
as mudanças provocam um reajuste
desproporcional e injusto aos usuários
do plano.
Para o coordenador-geral do Sindjus
Jailton Assis, “mesmo que o Pró-Social

tenha problemas, eles devem ser equacionados com absoluta transparência
e em parceria com os servidores, que é a
grande maioria de usuários do plano de
saúde. Além disso,é no mínimo incoerente
primeiro aprovar o aumento para depois
realizar o estudo atuarial.”
O que o Sindjus propõe ao Tribunal
é o adiamento da implantação da
Resolução que reajuste a contribuição
dos servidores, a abertura de negociação
e um estudo sério sobre o plano de saúde.
Também é proposta do Sindjus que o
Pró-Social passe a ser exclusivamente um

plano de saúde de autogestão e não utilize recurso para pagamento de folha de
funcionários terceirizados,por exemplo.
Para a delegada sindical Eliane Alves,
“esta assembleia é muito importante e espero que os servidores tanto doTRF quanto
da Justiça Federal participem. Temos de
demonstrar nosso interesse pelo PróSocial e nossa indignação com as decisões
tomadas de forma arbitrária e sem prévia
apreciação do Conselho Deliberativo.”
Para debater essas e outras propostas,
participe da assembleia na próxima quarta-feira,às 15 horas,noTRF.

sim preciso enfrentar o problema, pois
de 3 anos para cá o programa está com as
receitas menores que as despesas.
O diretor-geral do TRF Roberto Elias
informou que estava em andamento o
cálculo atuarial do Pró-social, realizado
por um servidor do próprio TRF e que
tem como objetivo principal verificar
o que é essa mudança de perfil nas
despesas do programa, ocorrida de três

anos para cá, além de subsidiar a necessidade de reajuste das contribuições.
Disse que ainda no mês de maio o estudo estaria finalizado e seria apresentado ao Sindjus.
O Sindjus aguarda o agendamento da reunião com o diretor-geral
para ter acesso ao resultado do estudo atuarial que seria concluído no
final de maio.

Em reunião realizada no dia 9 de
maio, com o presidente do TRF, desembargador Mário César Ribeiro, o Sindjus
tratou das alterações na regulamentação do Pró-Social,inclusive do reajuste na
contribuição dos servidores, que foi feito
de forma autoritária e sem estudo prévio
que o justificasse.
Durante a reunião, a principal solicitação do sindicato foi que a alteração
seja sobrestada para que se discuta uma
solução que atenda tanto à saúde financeira do Pró-Social quanto aos interesses
dos servidores. Os integrantes do Sindjus
destacaram na reunião que só é possível
saber qual deve ser o reajuste na contribuição do Pró-Social a partir de estudo
atuarial sério e independente.
Insistindo nas alterações, naquele
momento o presidente afirmou que
não havia como não fazer o reajuste da
contribuição ao Pró-social, que em sua
opinião está congelado desde 2003. Mário
César disse que considera o Pró-social
um patrimônio dos servidores e que é
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