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Os servidores da Justiça Federal em 
São Paulo vão paralisar o trabalho por 
duas horas, das 14h às 16h, nesta quar-
ta-feira (9 de agosto), a fim de cobrar 
da Administração do TRF-3 mais ver-
bas para a assistência médica. Haverá 
também assembleia geral e ato público 
diante do prédio do Tribunal.

Sem negociar com a categoria, o 
TRF-3 e a Amil anunciaram um au-
mento nas mensalidades do plano de 
saúde que pode chegar a 47% (depen-
dendo da faixa etária), somando-se à 
elevação de 19% fixada em março. O 
aumento já começa a pesar nos contra-
cheques deste mês.

Vem pra luta: saúde é um direito!
Nesta quarta, 9, tem paralisação, assembleia e ato por mais verbas para a 

assistência médica e contra o reajuste da Amil

Orçamento da JF
Assistência Médica e 

Odontológica:
2016: R$ 217,5 milhões
2017: R$ 204,4 milhões

-6,05%

Investimentos
2016: R$ 219,8 milhões
2017: R$ 345,5 milhões

+57,23%

Orçamento do TRF-3
Assistência Médica e

Odontológica:
2016: R$ 14,73 milhões

2017: R$ 12 milhões

-18,57%

Investimentos
2016: R$ 2,97 milhões

2017: R$ 11,73 milhões

+294,07%

Aumento do plano
de saúde:

Até 18 anos: 20%
Até 23 anos:  37%

Demais: 47%

O TRF-3 e a JF têm, sim, verba para 
evitar que a Amil jogue nas costas dos 
servidores todo o peso do aumento do 
plano de saúde. Em vez disso, a Admi-
nistração prefere gastar os recursos com 
outras despesas e investimentos.

Um abaixo-assinado contra o au-
mento da mensalidade do plano de 
saúde já circula entre os servidores. 
Esse é mais um instrumento para 
pressionar a Administração e mos-
trar que não vamos entregar nossa 
reposição salarial para a Amil.

O abaixo-assinado está dispo-
nível no site do Sintrajud. Imprima 
o documento, recolha as assinatu-
ras dos seus colegas e entregue no 
ato do dia 9.

Quanto mais assinaturas, maior 
a pressão! Entre nessa campanha!

Para onde vai
o dinheiro

Os servidores exigem mais verbas 
para o custeio da assistência médica. 
Dinheiro para isso existe: a análise do 
orçamento da Justiça Federal e do TRF-
3 (veja ao lado) mostra que os recursos 
estão indo para despesas menos impor-
tantes. Bastaria remanejar as verbas. 

A categoria também quer mais 
transparência na negociação entre o 
TRF-3 e a Amil. A empresa precisa 
mostrar claramente os números usados 
para justificar esse índice de reajuste, 
muito maior do que a inflação e do que 
a reposição salarial conquistada pelos 
servidores no ano passado, depois de 
nove anos de luta.

Distribua o abaixo-assinado


