
Reveja as notícias que foram destaque no mês de JUNHO/2022

Sindjuf-PA/AP realiza 
primeiro Encontro 

de Acessibilidade e 
Inclusão de Pessoas 

com Deficiência

PCD

Mais uma conquista para a base. O Sindjuf-PA/AP 
realizou no dia 29 de junho o seu primeiro Encontro 
de Acessibilidade e Inclusão com a participação de 
Alessandra Andrade, membro do Sintrajufe/RS e de 
Ricardo Soares, coordenador do Departamento de 
Acessibilidade e Inclusão do Sisejufe-RJ.

O evento marca o início de uma nova fase no 
Sindjuf-PA/AP, que busca tornar-se um espaço de 
inclusão para os servidores com deficiência.

Sindjuf-PA/AP 
celebra Dia do 

Orgulho LGBTQIA+ 
com ação informativa

RESPEITO

O Sindjuf-PA/AP celebrou o dia do Orgulho 
LGBTQIA+ através de uma ação no dia 28 de junho, 
na Praça Brasil, em Belém, para dar visibilidade à 
luta da população LGBT e incentivar o respeito à 
diversidade individual das pessoas. 

A iniciativa aconteceu na ocasião em que as 
luzes da fachada do prédio do Tribunal Regional do 
Trabalho da Oitava Região (TRT8ª) foram mudadas 
para a cor da bandeira do Movimento LGBTQIA+.



A tradicional festa junina do Sindjuf-PA/AP foi 
sucesso de público. Promovida no dia 23 de junho, 
o primeiro Arraiá após a pandemia, contou com a 
presença expressiva de associados e familiares.

A animação ficou por conta da banda Nery 
Show e a programação contou com caracterização 
caipira; quadrilha improvisada; e comidas típicas.

Confira o mural de fotos:

Primeira Festa Junina do Sindjuf-PA/AP após a 
pandemia é sucesso de público
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A Gestão do Plano de Assistência à 
Saúde do Justiça do Trabalho da 8ª Região 
(PAS8ª) anunciou no dia 9 de junho que 
a coparticipação de 10% nas consultas 
realizadas pelos beneficiários está 
suspensa. A medida passou a valer desde 
o dia 15 de junho. 

Agora, os valores das consultas serão 
integralmente custeados pelo Plano.

Administração do PAS 8ª - Plano de Assistência 
à Saúde do Justiça do Trabalho da 8ª Região – 
suspende coparticipação de 10% em consultas
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Sindjuf-PA/AP denuncia perdas salariais dos 
servidores públicos com fixação de faixas no 
TRE-PA e CAE

O SINDJUF-PA/AP fixou no dia 8 de junho 
faixas chamando atenção sobre a situação da 
recomposição salarial emergencial dos servidores 
públicos federais. As faixas foram fixadas em frente 
à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e da 
Central de Atendimento ao Eleitor (CAE).

A manifestação trazia a seguinte frase “Tem 
dinheiro para o “Orçamento Secreto” mas não tem 
para o servidor”. Na faixa também foi utilizada a 
charge do cartunista e ativista político, Carlos Latuff, 
cedida pelo SISEJUFE/RJ ao SINDJUF-PA/AP.

Sindjuf-PA/AP participa de atos no STF pela 
reposição salarial da categoria

O Sindjuf-PA/AP participou nos dias 21 e 29 de 
junho de atos em frente ao STF para pressionar o 
presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a encaminhar 
o PL da recomposição salarial da categoria. 

Participaram desta ação os servidores Arcelino 
Barros (JF-PA), Ângela Marina Alves (JF-AP), 
Edmilson Nazaré (Aposentado - TRT8ª) e Osvaldo 
Vieira (Aposentado - TRT8ª). 
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Visitas ao Congresso marca atividades do 
Sindjuf-PA/AP em Brasília pela reposição salarial

Sindjuf-PA/AP enviou a Brasília no mês de junho 
delegações para atividades da Mobilização Nacional 
Pela Reposição Salarial da categoria. Os representes 
do Sindjuf-PA/AP neste período foram os servidores 
Arcelino Barros (JF-PA), servidora Angela Alves 
(JF-AP), Edmilson Nazaré (Aposentado - TRT8ª), 
Osvaldo Vieira (Aposentado - TRT8ª) e Malone 
Cunha (JF-PA). 

Os servidores realizaram articulações em visitas 
aos gabinetes na Câmara dos Deputados e no Senado. 
Entre os parlamentares visitados pelas delegações 
está o Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), 
Esperidião Amin (PP-SC), Carlos Portinho (PL/
RJ), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Rose de Freitas 
(MDB/ES) e Senador Rogério Carvalho (PT-SE / 1° 
Vice-líder). 



Aproveite nossos convênios e ganhe descontos especiais
Confira as regras de desconto no site do Sindicato (www.sindjuf-paap.org.br)

https://www.credijustra.com.br/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-disponibiliza-tabela-de-descontos-com-a-faculdade-fibra/
https://sindjuf-paap.org.br/nova-parceria-colegio-physics-oferece-de-30-a-45-de-desconto-aos-associados-do-sindjuf-pa-ap/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-renova-parceria-com-o-grupo-ideal-e-garante-desconto-de-ate-40/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-bristol-hotel-umarizal-belem-pa/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-a-faculdade-mauricio-de-nassau/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-faculdade-carajas-confira-os-descontos/
https://sindjuf-paap.org.br/sindicalizados-lotados-em-maraba-jacunda-e-tucurui-ja-podem-aproveitar-convenio-com-escola-de-idiomas/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-convenio-com-a-casseb-auto-pecas/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-otica-e-filiados-terao-desconto-de-ate-15/
https://sindjuf-paap.org.br/sindicato-fecha-convenio-com-a-clinica-harmonize-acupuntura-e-estetica/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-firma-parceria-com-o-colegio-intergenius-em-macapa-vem-pro-sindicato/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-clinica-vitare-em-macapa/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-clinica-afc-saude-em-macapa/
https://sindjuf-paap.org.br
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-parceria-com-a-escola-de-idiomas-fisk-em-macapa/
https://sindjuf-paap.org.br/sindjuf-pa-ap-fecha-mais-um-convenio-voltado-para-a-saude-e-bem-estar-de-seus-associados/

