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A autogestão em saúde vira
realidade no TRT6
Desde dezembro passado, a nova direção do Sintrajuf-PE
vem buscando melhorarias na implantação da autogestão em
saúde do TRT-PE, tendo conseguido alguns avanços. O
TRT6-Saúde deve se iniciar no próximo mês, mas a luta não
termina.
O Conselho Deliberativo foi eleito e deverá definir os
contornos finais do TRT6-Saúde. A luta de servidores e da
diretoria do sindicato entra numa nova fase: consolidar a
autogestão, ajustar a modicidade das tabelas de custos e da
coparticipação/franquia e buscar forma de financiamento
justa e coerente com o caráter solidário do modelo.
O Sintrajuf oficiou o Tribunal pleiteando a rápida instalação do Conselho (sem resposta até o fechamento desta
edição) e que a empresa responsável pelos cálculos atuariais

Convênios

preste explicações sobre os valores sugeridos para a tabela e
realize simulações com mais faixas salariais. O sindicato
solicitará, de modo realista, alterações que contemplem
servidores mães e pais de crianças especiais.
O sindicato vem agindo respaldado pela assessoria
jurídica e de modo consequente, livre de qualquer outro
interesse que não o da defesa dos servidores. Na base do
diálogo com a administração, mas sem abrir mão da
independência e do papel de cobrança e crítica.
A nova direção do Sintrajuf defende a busca de
alternativas para a situação da saúde dos servidores, como a
autogestão, tendo pleiteado a constituição de grupo de
trabalho no TRF5 e pautado o assunto no 10º Congresso da
Fenajufe - Congrejufe.

O Sintrajuf-PE está atualizando a relação de convênios válidos e buscando ampliar e interiorizar as parcerias.

Cursos gratuitos para adicional de qualificação
Os filiados têm renovado o direito a fazer cursos
gratuitos para adicional de qualificação no portal
Ecocursos – Educação a Distância. Os cursos são
realizados pela internet e a aprendizagem é feita
de forma autônoma. Acesse o site www.ecocursos.com.br e faça sua inscrição ou entre em contato com o sindicato pelo whatsapp (81) 98171-9566.

C O L É G I O

AMERICANO

BATISTA

Colégio Americano Batista
Os filiados agora têm descontos de 15% no
Colégio Americano Batista. O ensino na instituição
vai da educação infantil ao ensino médio, com
opção de regime integral para crianças de até 10
anos.
Mais informações pelo fone: 2122-5599

Corretora de Seguros Segura
Fácil/MAPFRE
A cobertura da modalidade
seguro de vida individual é por
morte, invalidez total por acidente e por doença. A
MAPFRE possibilita aos sindicalizados boas condições e
preços atrativos. Fones: 8134284905 / 34285248 /
81992639933 / 81992329341.
E-mails: atendimento@segurafacil.com.br
e taciana@segurafacil.com.br.

RESTAURANTE

Caruaru

O sindicato fechou parceria com os
restaurantes Donatário e Bonaparte
do Shopping Difusora de Caruaru.
Os descontos são de 10%.

O sindicalizado deve solicitar ao sindicato uma declaração de filiação e apresentar o documento à empresa conveniada.

EXPEDIENTE

AJUDE A MELHORAR A
COMUNICAÇÃO!
Faça o recadastramento no site.
Salve o número do whatsapp do
Sindicato (81) 98171-9566 e envie
mensagem com seu nome/lotação.

MUDANCA ESTATUTÁRIA - O Sintrajuf-PE está passando por processo de
reforma estatutária. Na Assembleia Geral de 30/01 a categoria elegeu a
Comissão estatuinte (composição no site). A aprovação do texto final
ocorrerá até 14 de junho de 2019, podendo a Comissão prorrogar esse prazo.

Defender a Previdência é uma luta de todos
O início do governo Bolsonaro confirma a avaliação que
fizemos na posse da atual diretoria. Enfrentamos um contexto
histórico de riscos para a Democracia, ameaças às entidades
de classe e de aprofundamento da agenda ultraliberal de
desconstrução de direitos e serviços públicos. A tarefa dos
próximos anos pode ser resumida na palavra Resistência!
O governo apresentou uma proposta de reforma da
previdência que é uma agressão à própria noção de
seguridade social. Ela combina elevação de idades mínimas e
do tempo de contribuição, apontando o FIM da
aposentadoria para vastos setores da sociedade. Tudo para
“economizar 1 trilhão”, segundo a fala do extremista ministro
da economia, Paulo Guedes.
Os argumentos do governo são velhos e falsos: “rombo”,
“cortar privilégios”, “fazer a economia crescer”. O beneficiário

da reforma é velho conhecido - o sistema financeiro, que
pretende abocanhar o fundo público da seguridade. Novo só
o radicalismo da proposta de desconstitucionalizar direitos e
de impor a “capitalização” total (privatização), que extingue a
solidariedade, abandonando os trabalhadores à própria sorte.
O Sintrajuf-PE integra várias iniciativas de luta e defende
a integração da categoria nas mobilizações unitárias.
Comunicação, redes sociais, atuação junto ao parlamento e
presença nas ruas são todas frentes válidas em defesa da
previdência pública e solidária. É preciso transformar a
preocupação em participação! Derrotar a PEC 06 é a luta de
todas as gerações!
Conclamamos tod@s a se filiarem e a acreditarem
na luta! Tod@s ao 1º de maio unificado!

As sugestões e propostas devem ser enviadas para o
e-mail estatuto2019@sintrajufpe.org.br. PARTICIPE!

Diretoria: Manoel Gerson Bezerra Sousa, Max Wallace Marques de Andrade, Elielson Floro da Silva, Marcela Soriano Ferreira Nunes,
Luís Fernando Cavalcanti Costa, Ligia Conceição Novos dos Santos, Leonardo Vila Nova de Moura, Thiago Bandeira Cavalcanti,
Juvando Carmo de Oliveira, Paulo Eduardo Silva de Abreu, Eloy Teotônio Barbosa Júnior, Romero Sampaio Regis De Carvalho, Inalda
Vila Nova de Moura, Carlos Felipe dos Santos, Andréa Pessoa Da Silva Conselho Fiscal: Joaquim de Siqueira Barbosa Arcoverde
Neto, José Tavares de Lima Júnior, Cláudio José Siqueira Lima, André Gustavo Cavalcanti Ventura, Marcone Soares Pereira Sede: Rua
do Pombal, 52, Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50100-170 Telefone: (81)3421.2608 (81) 3222.4747 | sind@sintrajufpe.org.br |
www.sintrajufpe.org.br Textos: Carla Verçosa Diagramação: Luciana Barbosa/Converge Tiragem: 3.000 Gráfica: Provisual.
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A PEC 06/2019 É MAIS UM PASSO NO DESMONTE
DO PAPEL SOCIAL DO ESTADO BRASILEIRO
A proposta do governo Bolsonaro de uma “nova previdência” (PEC 06/2019) avança na desconstrução do sistema de
proteção social e de seu caráter solidário e público. Ela integra
um processo que passa pela aprovação da EC n.º 95 (que
congela por 20 anos despesas públicos) e pela aprovação da
Lei da Terceirização irrestrita e da reforma trabalhista (que
precarizam as relações de trabalho).
Veja pontos mais críticos para os servidores
ição
stitu do Brasil
Copúblinca Federativa
Re

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

*Contribuição mínima de 25 anos.

A PEC rebaixa a proteção dos direitos previdenciários
(benefícios, regras de concessão, alíquotas etc), retirando
regras da Constituição e remetendo a leis complementares,
mais fáceis de serem novamente alteradas no futuro. Na
prática, isso significa fragilizar ainda mais os direitos sociais.

Bolsonaro quer privatizar a Previdência com o sistema de
capitalização. Nesse modelo, o trabalhador contribui sozinho
para uma conta que, a depender do rendimento no mercado,
será sua futura aposentadoria. Empresas e Governo estarão
desobrigados de contribuir. Os trabalhadores podem ser forçados a aderir a esse sistema! Em vários países a capitalização
exclusiva aumentou a miséria e enriqueceu ainda mais os
bancos. Os servidores não estão livres!
IDADE MÍNIMA
* A idade aumenta a partir
de 2024, a cada 4 anos,
conforme o aumento de
sobrevida da população.

HOJE

COM A

REFORMA

65 65*
55 62 *

Regras de Transição

REFORMA

35 40
30 40

Desconstitucionalização

Capitalização

COM A

HOJE

O VALOR DA
APOSENTADORIA
VAI CAIR

COM A

HOJE
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para os que ingressaram
após 13/10/2013; paridade (100% após 40 anos de
para ingressou até 2003. contribuição)

CONTRIBUIÇÃO
COM A

HOJE

Novo Serviço Jurídico
O Sintrajuf-PE renovou e ampliou o serviço jurídico aos
sindicalizados.
A assessoria à direção, as causas coletivas envolvendo
áreas como direito administrativo, constitucional, previdenciário, e a defesa individual dos filiados em processos de natureza
disciplinar estão sob o comando do advogado Dr. Cláudio
Soares de Oliveira Ferreira.

Governo atenta contra a
liberdade e autonomia sindical
Visando quebrar o financiamento dos sindicatos e atrapalhar a resistência contra a reforma da previdência, o presidente
e seu super ministro da economia, o extremista Paulo Guedes,
assinaram a Medida Provisória n.º 873, na sexta-feira de carnaval. Trata-se de um atentado a princípios constitucionais!
A inconstitucionalidade da medida está sendo apontada
por várias ADI’s no STF. Segundo a OAB, na ADI 6098, "A Cons-

REFORMA

A PEC prevê a imposição de contribuições extraordinárias em casos de
déficits em qualquer ente federativo. É a
completa insegurança remuratória!

PARA OS QUE
INGRESSARAM
ENTRE 2004 E
13/10/2013

A PEC prevê os 60% da média (extraída de todas as remunerações) mais 2% por ano a mais que os 20 de contribuição (100% da média só com 40 anos de contribuição).

PARA OS QUE
INGRESSARAM Para os que ingressaram após aquela data ou optaram
APÓS 13/10/2013 pelo regime complementar, essa média aplicada ao valor
OU OPTARAM
do teto do RGPS.
PELO REGIME
COMPLEMENTAR
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tituição de 88 teve especial preocupação de remover o controle do Estado sobre a atuação sindical e de ampliar as prerrogativas das entidades na defesa dos direitos e interesses de seus
representados. A norma impugnada constitui flagrante retrocesso e demonstração de prática antissindical, que visa
desgastar a atuação dos sindicatos".
O Sintrajuf convoca todos a abraçarem seu sindicato e a
reforçarem a luta em defesa da democracia, da liberdade e
autonomia sindical e da previdência pública e solidária!

Aposentadoria por invalidez
Passará a ser calculada
pelo tempo de contribuição. O
trabalhador receberá 60% da
média dos salários, mais 2% a
cada ano que excedente. Benefício integral apenas nos casos de
acidente de trabalho ou doença
profissional.

Acompanhe mais detalhes sobre nos meios de
comunicação do Sintrajuf-PE.

Defesa da Justiça do Trabalho
O Sintrajuf-PE integra o Fórum em
Defesa da Justiça do Trabalho, com
entidades de servidores, da
magistratura,
da
advocacia
trabalhista e outras. Ante as
ameaças de extinção da JT por
parte do Governo Bolsonaro, o
Fórum promoveu atividades locais
e nacionais e segue articulando e
planejando ações.

O início do Governo Bolsonaro demonstrou a
necessidade de se aglutinar rapidamente um movimento de resistência em defesa do serviço público,
contra a retirada de direitos sociais e trabalhistas e
contra a reforma da previdência. O Sintrajuf vem
cumprindo o papel de se integrar e dar sua contribuição às atividades organizadas por centrais, associações e movimentos sociais, no Estado e nacionalmente.

Informação e mobilização em defesa da
Previdência Pública e Solidária!

regime complementar,
11% sobre o valor do teto.

Mantém o direito a integralidade e paridade se, cumprida
a pontuação acima, tenham 65 anos de idade, servidores,
e 62 anos, servidoras. Cumprindo ainda 20 de serviço
público e 5 no cargo.

sintrajufpe

O sindicato agora disponibiliza também assessoria aos
sindicalizados em causas individuais de pequena monta nas
áreas cível, familiar (consensual), direito do trabalho e do
consumidor. O serviço é prestado pelo escritório Laércio de
Souza Ribeiro Neto Advogados Associados.
Faça o recadastramento no site e receba mais informações: Fone: 3421-2608 / 98171-9566 (Whatsapp)
E-mail: jurídico@sintrajufpe.org.br

SINTRAJUF-PE ACONTECE

11% sobre total de 14% a 22%
da remuneração* sobre o total da
*Para os que já entram no remuneração.

PARA QUEM
INGRESSOU
ATÉ 2003
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REFORMA

Média das 80% 60% da Média de
maiores todas as remunerações
remunerações* + 2% por ano a mais
de contribuição após
*até o valor do teto do INSS os 20 anos.

A PEC 06 castiga quem está próximo de se aposentar.
Para os atuais servidores, institui um sistema de pontuação que soma idade e tempo de contribuição, começando (em
2019) com 56 anos de idade e 30 de contribuição, mulher
(somando 86), até chegar a 100 pontos; e com 61 de idade e 35
de contribuição, homem (somando 96), até 105. A transição
para as mulheres se encerra em 2033, a dos homens, em 2028.
O Valor do benefício varia:
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Seminários no TRF e TRE nos
dias 21 e 22 de fevereiro sobre
a proposta de reforma da
previdência e sobre migração
de regime.

Luta contra a Reforma da Previdência
Servidores e o Sintrajuf-PE participaram dos Dias Nacionais de Luta
em defesa da previdência em 20 de fevereiro e em 22 de março. As
mobilizações foram organizadas pelo Fórum das Centrais e as
Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo em defesa da Previdência
Pública. Se preciso, vamos para a Greve Geral!

Em março, nos dias 20 e 21,
nova rodada de palestras,
desta vez com destaque para a
Mulher na Reforma da Previdência e o Funpresp-JUD. O
Seminário aconteceu no TRT
sede, nas Varas do Trabalho da
Imbiribeira e no TRE.

8M
No Dia Internacional de Luta
das Mulheres (8 de março) a
direção do Sintrajuf e
servidoras participaram das
Marcha pela vida das
mulheres e contra a reforma
da previdência.

Encerrando o mês da mulher,
no dia 27, o Sindicato promoveu palestra na Justiça Federal sobre a situação das
mulheres na reforma da previdência, com a advogada
Shynaide Mafra, em tarde
com poesia e sorteios.

Diálogo e busca de soluções
Ocupar os espaços de diálogo
com
as
administrações
também faz parte da proposta
da nova diretoria do Sintrajuf-PE. Em defesa de interesses
específicos de servidores dos
JEFs, da JF ou do TRE em
conselhos ou mesas de diálogo.

