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Reveja as notícias que foram destaque no mês de maio

REAJUSTE

Delegação do Sindjuf-PA/AP, enviada
a Brasília, integra mobilização pela
recomposição emergencial

A servidora Araci Pacheco Barros (TRE-PA); e
os servidores Edmilson Nazaré da Silva (TRT8ª –
Aposentado) e José Temístocles Melo (TRE-AP)
estiveram no Ocupa Brasília que ocorreu entre os dias
29 de maio a 1º de junho para participar de atividades
referentes à Campanha Salarial.

Na Capital Federal, os representantes participaram
de atos na Esplanada dos Ministério, na Câmara dos
Deputados e no Senado quando as atividades foram
encerradas com a visita ao gabinete do Senador
Paulo Rocha (PT-PA) que declarou apoio à pauta de
luta dos servidores públicos federais.

Senador do Pará encaminha requerimento para
que o PL 6204/2019 (Desjudicialização) não seja
pautado em Plenário
O senador Paulo Rocha (PT/PA) encaminhou
no dia 25 de maio requerimento para que o PL
6204/2019 (Desjudicialização) não seja pautado
em plenário e retorne à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) para revisão.

Agora, o trabalho se concentra na adesão de
outros senadores ao requerimento no combate à
desjudicialização da execução civil.
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Oficial de Justiça da Seção Judiciária Federal do
Pará sofre atentado durante diligência
O Sindjuf-PA/AP noticiou e lamentou a violência
sofrida pelo Oficial de Justiça da Seção Judiciária do
Pará, MARCELINO AUGUSTO DA SILVA GOMES,
60 anos, no dia 13 de maio. O servidor estava a

caminho de endereços para o cumprimento de
mandados na região, quando foi surpreendido por
um homem que apontava uma arma em direção ao
veículo em que estava.

Presidente do TRT8ª recebe pauta de reivindicações
dos servidores entregue pelo Sindjuf-PA/AP

A Diretoria do Sindjuf-PA/AP esteve reunida
no dia 23 de maio com a presidente do TRT/8ª,
Desembargadora Graziela Leite Colares, para
apresentar as reivindicações dos servidores da Casa.
Após ouvir as reivindicações dos servidores, a
Exma. Presidente se comprometeu a enviar ofício
aos setores do Tribunal para que estes, reúnam com
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o Sindicato de modo a tomar as providências da
pauta de reivindicações, que entre vários assuntos,
trata da ampliação da rede de serviços do PAS/8ª,
segurança dos Oficiais de Justiça no cumprimento
dos mandados e questões envolvendo o aumento
de responsabilidades dos servidores que compõem
a Polícia Judicial.
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Membro do Sindjuf-PA/AP
assume cargo diretivo na
Fenajufe
O coordenador de Administração e Organização Sindical do
Sindjuf-PA/AP, José de Ribamar França Silva foi empossado
coordenador de Carreira, Relações, Condições de Trabalho e
Saúde da Fenajufe durante a programação do 11º Congrejufe
que ocorreu em Alexânia, GO.
Esta é a terceira vez que o coordenador compõe a direção da Federação. Ribamar também já foi membro
do Conselho Fiscal da Fenajufe por três vezes.

OJAF’S

Sindjuf-PA/AP cria núcleo de Oficiais de Justiça e
define junto ao segmento a pauta de reivindicações

As Oficialas e os Oficiais de Justiça Avaliadores

Os servidores estiveram reunidos com o

Federias – OJAF’s do Judiciário Federal no Pará e

SINDJUF-PA/AP e a ASSOJAF-PA, no dia 25 de

Amapá aprovaram a criação do Núcleo dos Oficiais

maio quando elegeram alguns pontos que deverão

de Justiça dentro do SINDJUF-PA/AP. O Núcleo

compor a pauta de reivindicações do segmento,

ficará responsável por organizar pautas e convocar

entre elas a luta pelo reajuste da Indenização de

reuniões do segmento.

Transporte (IT).
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Servidores do TRE-PA voltam a se reunir
presencialmente
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Os servidores e as servidoras do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará (TRE-PA) voltaram a se reunir
presencialmente pela primeira vez após o início da
pandemia da Covid-19.

entre diversos assuntos, falou sobre os estudos em

Ao longo do encontro, o coordenador de
Administração e Formação Sindical, Ribamar França,

remuneratórias e da definição de atribuições.

torno do Projeto que estabelece o nível superior
como critério de ingresso para o cargo de Técnico
Judiciário — NS, que avança com análise das tabelas

VALE A PENA LER DE NOVO

- JUNHO/2022

Atenção beneficiários: Plano de Saúde do
TRE-PA terá redução na contribuição per capita
pela metade a partir de 1º de julho
per capita dos servidores ao Plano será reduzida em
50%. A alteração terá vigência a partir de 1º de julho
de 2022.
A redução no valor das contribuições devese ao aumento da verba repassada pela União e
consequentemente à boa gestão do Plano, que
sempre foi administrado pelos servidores da Casa,
que vem realizando uma excelente gestão em favor
do patrimônio dos servidores.
Segundo a Administração do Plano de Saúde
dos servidores do TRE/PA (PROAS), a contribuição

Vitória: Após pedido do Sindjuf-PA/AP, inativos
poderão agendar atendimentos nas unidades
administrativas do TRT8ª via contato telefônico
pensionistas pelos setores do Tribunal. A
mudança ocorreu após pedido feito pelo
Sindjuf-PA/AP.
O Sindicato ressalta que se ainda,
os servidores tiverem problemas com
o
atendimento,
devem
comunicar
imediatamente o ocorrido à Entidade.

O TRT8ª passou a permitir o atendimento
via contato telefônico dos aposentados e

Para falar com a Seção de Inativos
e Pensionistas do TRT/8ª (COAPP),
os servidores podem ligar para o
número (91) 3342-6762 ou e-mail
coapp.inativos@trt8.jus.br.
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Aproveite nossos convênios e ganhe descontos especiais
Confira as regras de desconto no site do Sindicato (www.sindjuf-paap.org.br)

