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Quarta-feira, 2/8, às 14h
em frente ao TRF

Saúde é um direito!
Entre nesta luta

Participe da Assembleia

26/07 -Ato contra o 
aumento na parcela 

do plano de saúde 



Servidores do TRF, JEF e JF mos-
traram sua indignação contra o rea-
juste abusivo no plano de saúde no 
ato que aconteceu na tarde da quinta-
feira, 27, em frente ao TRF. Centenas 
de servidores colocaram máscara de 
médico e protestaram pedindo mais 
verbas para a saúde.

A Administração anunciou um re-
ajuste de até 47% na parcela paga pelos 
servidores ao plano de saúde. Quem 
tem até 18 anos, terá um reajuste de 
20%, até 23 anos terá um aumento de 
37% e as demais faixas etárias, terão 
reajuste de 47%. O aumento começa a 
vigorar a partir de agosto. O Sintrajud 

foi contra o aumento na audiência, in-
formação que constou em ata, e lem-
brou à Administração que em março 
deste ano, já houve um reajuste de 19% 
no plano de saúde. 

Na opinião do Sindicato, este au-
mento abusivo significa que a Admi-
nistração está seguindo a cartilha do 
ajuste fiscal de Temer (PMDB), que 
retira os direitos dos trabalhadores 
para garantir os lucros dos grandes 
empresários. Segundo os estudos do 
economista Washington Luiz de Mou-
ra Lima, assessor do Sintrajud, houve 
uma redução no orçamento da assis-
tência médica em 2017, comparado 

Servidores fazem grande ato 
contra o aumento da Amil

Manifestação reuniu centenas de pessoas; nesta quarta-feira, 2, às 14h, em frente ao TRF, 
acontece uma assembleia para definir os próximos passos da mobilização

A força da manifestação pressionou a Administra-
ção que aceitou receber os representantes do Sintra-
jud ainda na tarde da quinta-feira, 27. A presidente 
do TRF-3, desembargadora Cecília Marcondes, man-
teve-se intransigente. 

Durante a reunião, a desembargadora manteve a po-
sição contrária ao pedido feito pelo Sindicato de suple-
mentação de verbas para a assistência médica dos ser-

vidores. Os representantes do Sintrajud apresentaram o 
estudo econômico elaborado pelo economista Washing-
ton Luiz de Moura Lima, com os números do orçamento, 
e um requerimento pela suspensão  do aumento. As dire-
toras presentes falaram sobre a discordância do conjunto 
dos servidores com aumento abusivo da Amil. Somente 
ao final da conversa, a presidente do TRF-3 aceitou rece-
ber o requerimento do Sindicato para análise.

Audiência com a Presidente do TRF-3

Contra números não há argumentos
TOTAL BASE 2016 ORÇAMENTO 2017 REDUÇÃO %

ASSISTÊNCIA MÉDICA - JF 217.595.244 204.423.720    -6,05%
ASSISTÊNCIA MÉDICA - TRF    14.730.321   11.994.420 -18,57%

com os números de 2016.  No entanto, 
o orçamento global do Poder Judiciá-
rio teve um aumento este ano, porém, 
as verbas foram distribuídas em outras 
áreas e o orçamento para assistência 
médica foi reduzido. (veja tabela)

Na opinião dos representantes 
do Sindicato, o Tribunal deve pedir 
crédito suplementar para assistência 
médica, o que é permitido mesmo 
com a Emenda Constitucional 95 
(que estabelece um teto para os gas-
tos públicos) em vigor.

“Este aumento, no momento que o 
Governo Temer congela nossos direitos 
sociais e ameaça até retirar nosso rea-
juste do ano que vem, significa redução 
dos nossos salários”, afirmou Ana Luiza 
Figueiredo, servidora aposentada do 
TRF e diretora do Sintrajud.

Participem da assembleia nesta 
quarta-feira, 2

O ato foi o primeiro passo e ga-
rantiu que a presidente tenha rece-
bido os representantes do Sintrajud. 
Por isso, os servidores marcaram 
uma assembleia para quarta-feira, 2, 
as 14h, em frente ao TRF. O objeti-
vo é manter a mobilização contra o 
reajuste abusivo da Amil e por mais 
verbas para a saúde.

Gilberto Terra, diretor do Sintrajud, e o economista Washington Moura Lima participaram do ato

Joca Duarte


