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Os servidores do TRE fazem 
assembleia no saguão do pré-
dio da rua Francisca Mique-
lina nesta quarta-feira, 4 de 
março, a partir das 14h.

Na pauta, o andamento da 
licitação do plano de saúde e 
a participação da categoria 
na Greve Nacional dos ser-
vidores públicos, marcada 
para 18 de março.

As minutas dos editais da 
licitação para a capital e 
para o interior foram assi-
nadas pelo presidente do 
TRE, desembargador Wal-
dir Nuevo Campos Jr.

Na sexta-feira, 28 de feve-
reiro, diretores do Sintrajud 
se reuniram pela primeira 
vez com o novo presidente. 
Também participaram do en-
contro o servidor Caio Araújo 
e o diretor-geral do Tribunal, 
Cláucio Correa.

Além de confirmar a assi-

natura das minutas, o de-
sembargador manifestou in-
teresse em conseguir que o 
Tribunal participe do grupo 
de trabalho criado pelo TRF-3 
para estudar a autogestão da 
assistência médica.

O desafio agora é garantir 
que a licitação seja concluída 
o mais breve possível e que 
o plano tenha preços e co-
bertura adequados. Um pla-
no contratado pelo Tribunal 
tem mais garantias do que os 
oferecidos por associações, 
reduzindo o risco de interrup-
ção dos contratos.

Greve Nacional 
O 18M será uma mobiliza-

ção em defesa dos serviços 
públicos e dos servidores 
(chamados de “parasitas” 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes) e contra a ‘re-
forma’ administrativa, a MP 

Assembleia nesta quarta 
discute plano de saúde e 18M

Servidores se reúnem no saguão do edifício sede do Tribunal a partir das 14h. 

905 e o plano ‘Mais Brasil’.
A mobilização é convocada 

por todas as centrais sindicais. 
No Judiciário Federal, 
servidores de 16 estados e do 
Distrito Federal já aprovaram 
participar do movimento. 
Várias assembleias estão 
marcadas no restante do país.

Confira a adesão à 
 Greve Nacional em 

bit.ly/18MJudiciárioBR

As inscrições para o 9º 
Congresso do Sintrajud vão 
até sexta-feira, 6, às 19h. A 
diretoria do Sindicato con-
vida todos os associados 
para o evento, que acontece 
de 26 a 29 de março no au-
ditório da entidade.

A categoria traçará o pla-
no de lutas contra os ata-
ques do governo Bolsonaro 
e do parlamento – que ame-
açam extinguir a estabilida-
de e reduzir salários.

As candidaturas a delega-
dos ou observadores devem 
ser registradas em formulá-
rios específicos disponíveis 
no site do Sintrajud, junto 
com o regimento aprovado 
em assembleia.

Confira em 
bit.ly/9Congresso-inscricao

Participe do 9° 
Congresso

Novembro de 2019: ato cobrou plano de saúde.



A luta por um plano de 
saúde do TRE é antiga, con-
forme lembraram os dire-
tores do Sintrajud que se 
reuniram na sexta-feira, 28 
de fevereiro, com o novo 
presidente do Tribunal, de-
sembargador Waldir Nuevo 
Campos Jr. (foto).

Na avaliação dos servido-
res e do Sindicato, embora o 
processo de licitação tenha 
avançado na gestão anterior, 
a administração não poderia 
ter permitido que uma asso-
ciação administrada por dire-
tores e secretários do TRE di-
vulgasse propaganda de seu 

próprio plano en-
quanto o cronogra-
ma da licitação esta-
va em andamento.

Para a diretoria do 
Sindicato, a mobili-
zação da categoria é 
fundamental para o 
processo ser conclu-
ído positivamente. 

Na reunião com o 
desembargador, os 
diretores do Sintra-
jud Tarcisio Ferreira, Luciana 
Carneiro e Maurício Rezzani 
destacaram que os servido-
res do TRE ainda contam 
apenas com o auxílio-saúde 

para enfrentar os gastos com 
assistência médica. O valor 
do benefício está congela-
do desde 2015 em R$ 215, 
quase metade do que é pago 
pelo TSE (R$ 414,91).
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Diretoria: Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas, Fabiano dos Santos, Luciana 
Martins Carneiro, Ester Nogueira de Faria, Maria Ires Graciano Lacerda, Claudia Villapiano Teodoro de Souza, Clau-
dia Renata de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, Antonio Carlos Lauriano da Silva, Henrique 
Sales Costa, Ana Luiza de Figueiredo Gomes, Inês Leal de Castro, Gilberto Terra, Eliseu da Silva Trindade, Tauff 
Ganem de Abreu, José Dalmo Vieira Duarte, Fausta Camilo Fernandes.

Sintrajud cobra o novo presidente
Contratação do plano de saúde foi uma das demandas apresentadas à administração.

2011 – Sintrajud protocola requerimento para que a administração estude contratar um plano de saúde. 

2013 –Tribunal cria a comissão encarregada do estudo, presidida pelo atual diretor-geral, Cláucio Corrêa.

2014 – Seguindo o que recomendava o relatório da Comissão, a administração decide manter o modelo 
atual e encerrar os estudos.

2017 – Servidores intensificam mobilização e decidem fazer abaixo-assinado pela contratação de um 
plano de saúde.

Fevereiro de 2018 – Sintrajud protocola novo requerimento e 850 assinaturas em defesa do plano. 

Setembro de 2018 – TRE apresenta aos servidores proposta para o termo de referência da licitação.

Novembro de 2018 – Servidores pedem mudanças no termo de referência.

Julho de 2019 – Diante do escasso interesse das empresas, TRE anuncia mudanças no processo de 
licitação, como a separação dos lotes da capital e do interior, que já havia sido sugerida pelo Sintrajud.

Novembro de 2019 – Servidores fazem ato diante da sede do TRE para marcar um ano de retomada 
das discussões e cobrar agilidade na licitação. Tribunal divulga as novas minutas dos editais.

Dezembro de 2019 – TRE informa necessidade de refazer as minutas devido à nova legislação sobre 
pregões eletrônicos.

Fevereiro de 2020 – Novo presidente do Tribunal assina as minutas do edital de licitação.

Luta antiga

Gero Rodrigues


