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Os servidores do TRT vão dis-
cutir em um café da manhã na 
próxima quinta-feira, 10, a refor-
ma administrativa que está sendo 
implementada pelo Tribunal, sem 
diálogo com a categoria. 

O debate, organizado pelo Sin-
trajud, também abordará o ato que 
prevê a lotação dos oficiais de jus-
tiça nas varas e o pagamento de ho-
ras extras ou banco de horas.

Outro assunto em discussão será 
a assistência médica dos servido-
res. Em 2018, com o término do 

contrato entre o TRT e a opera-
dora NotreDame, o Tribunal deve 
fazer uma nova licitação para o 
plano de saúde. 

Novo plano vem aí
O TRT já está se movimentando 

para essa licitação: no dia 1º, mem-
bros da Comissão Gestora dos Pla-
nos de Assistência Médica e Odon-
tológica apresentaram estudo que 
deve servir de base para um próxi-
mo edital.

Entre as possibilidades levantadas 

pela comissão está a coparticipação: 
além da mensalidade, o servidor 
pagaria uma taxa  por consultas, 
exames e outros procedimentos.

“Já conhecemos a posição da No-
treDame e a do Tribunal; agora é 
o momento de os servidores defi-
nirem o que querem da assistência 
médica, até porque somos a maioria 
entre os que contribuem para o pla-
no”, disse Henrique Sales, servidor 
do TRT e diretor do Sintrajud. “O 
café da manhã será um momento 
crucial para essa discussão.”

Dia 10: Café da manhã no Fórum Ruy 
Barbosa. Participe! 

Condições de trabalho, reforma administrativa, desvio de função dos oficiais
e plano de saúde serão pauta da atividade

Na quinta-feira, dia 17, às 13h, o 
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa terá 
uma assembleia setorial para deba-
ter a mobilização da categoria contra 
o desmonte da justiça trabalhista. 

A assembleia também vai apro-
fundar o debate sobre a necessida-
de de nomeação dos aprovados no 
último concurso, as propostas para 
o plano de saúde e as questões re-
lativas às horas extras no Tribunal. 

Dia 17: Assembleia Setorial organiza 
luta contra o desmonte da JT
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