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Assembleia na sede e nas subsedes debaterá

Campanha Salarial no dia 26 de maio
O Sindiquinze realizará, na próxima terça-feira, dia 26 de maio, uma Assembleia Geral
Extraordinária na sede e nas
sete subsedes da 15ª Região
para debater a Campanha Salarial 2015 e deliberar sobre a
mobilização e paralisação para o dia 29 de maio convocadas pelas centrais sindicais e
também sobre a paralisação
de 48 horas nos dias 2 e 3 de junho de 2015. A atividade faz
parte do calendário de mobilização aprovado na Reunião
Ampliada da Fenajufe ocorrida no último dia 17 de maio.

os servidores se reunirão às
13 horas para a deliberação.

De acordo com o Presidente
do Sindiquinze, Zé Aristéia,
apesar da aprovação do PLC
28/15 pela CCJ do Senado ser
uma grande conquista da categoria, não signiﬁca que o Plano de Cargos e Salários foi conquistado. “Esta última etapa
consiste em pressionar o Supremo Tribunal Federal, na
pessoa do seu Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski,
e o Governo Dilma, para buscarmos um acordo orçamentário, sem rebaixamento da taDe acordo com o Edital de Con- bela de reajuste e viabilizar o
vocação, a rodada de Assem- parcelamento”, aﬁrma o diribleias ocorrerá, a partir das 11 gente, lembrando que todos
horas (segunda chamada) os votos das subsedes serão
nos Fóruns de Araçatuba, Bau- somados para deﬁnir a posiru, Campinas, Ribeirão Preto, ção da categoria.
São José dos Campos e São
José do Rio Preto. Em Presi- Conﬁra ao lado o Edital da
dente Prudente e Sorocaba, Assembleia do dia 26 de maio.

TRT-15 reajusta valores da assistência à saúde
A Presidência do TRT-15 reajustou os valores do benefício
de Assistência à Saúde dos servidores e magistrados do Tribunal. Os novos valores, divulgados pelo Comunicado da Presidência nº 18/2015, de 14 de
maio, passaram a valer a partir
do mês de abril.
Conﬁra ao lado a nova tabela:

Faixa etária

Valores

Faixa etária

Valores

Até 18 anos

R$ 200,20

39 – 43 anos

R$ 533,50

19 - 23 anos

R$295,90

44 – 48 anos

R$ 598,40

24 – 28 anos

R$ 327,80

49 – 53 anos

R$ 729,30

29 – 33 anos

R$359,70

54 – 58 anos

R$ 985,60

34 – 38 anos

R$ 398,20

Mais de 59 anos

R$ 1.207,80
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PLC 28/2015 é aprovado pela CCJ do Senado
O PLC 28/2015, que reestrutura o Plano de Cargos e Salários (PCS) dos servidores do
Judiciário, foi aprovado em
sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado
no último dia 20 de maio. Também foi aprovado pedido de urgência para votação do projeto em plenário. O Presidente
do Sindiquinze, Zé Aristéia,
acompanhou a sessão e comemorou muito o resultado ao lado de dirigentes da Fenajufe.
Trata-se de uma vitória que
vai além da comissão, pois o
projeto do reajuste dos servidores do Judiciário adquiriu
uma credencial importantíssima para passar pelo Plenário do Senado.
É preciso ressaltar a importância do relator, senador José Maranhão (PMDB-PB), e
do Líder do Governo, senador
Delcídio Amaral (PT-MS), para

que as negociações continuassem. Durante a sessão, os
membros da CCJ elogiaram o
acordo, ressaltaram a defasagem salarial dos servidores
do Judiciário e a importância
de aprovar o reajuste.
No dia seguinte à aprovação,
constava no site do Senado
um requerimento para remeter o PL à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas o
mesmo foi retirado por conta
da aprovação do requerimento de urgência, pela CCJ. Com
isso, o projeto será apreciado
no plenário da Casa.

O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, ao lado de dirigentes da Fenajufe
e do Sindjus-DF acompanhou a sessão da CCJ que aprovou o PLC 28/15

ro de 2016, alterando o ﬁm do
parcelamento para junho de
2019. Pela proposta, não haverá redução nos valores da taDe acordo com informações bela, apenas o adiamento do
da Fenajufe, a contraproposta parcelamento, sendo a primeencaminhada pelo senador ira paga cumulativamente
Delcídio à equipe econômica com a segunda. Delcídio
do governo propõe juntar a pri- aguarda um posicionamento
meira parcela do reajuste, pre- do governo, considerando que
vista no projeto para julho des- a votação na CCJ e o requerite ano, com a parcela de janei- mento de urgência ajudam a

Após sucesso da “Ação entre Amigos”,
Maurílio já está na França para cirurgia
Após o sucesso da “Ação entre
Amigos” promovida pelo Sindiquinze, o Maurílio Josef embarcou para a França no último
dia 20 de maio e realizará exames preliminares para a cirurgia que será submetido no próximo dia 2 de junho. Maurílio é
ﬁlho da associada Cláudia Pastor, servidora da 1ª VT de Americana, ex-jogadora da Seleção
Brasileira de Basquete e medalhista de prata nas Olimpíadas
de Atlanta-96.
A ação mobilizou os servidores
da 15ª Região da Justiça do Trabalho. Os ganhadores das camisetas autografadas da ação,
sorteadas pela Loteria Federal
do dia 16 de maio, foram Tereza
Cristina Decnop de Almeida e
Felipe Farias, ambos servido-

res da sede do Tribunal.
Maurílio tem um tumor no hipotálamo e por isso sofre crises
convulsivas diariamente. A cirurgia, que será realizada no
hospital da Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothchild, é pioneira no setor, é totalmente feita por robôs. Após
uma pequena incisão, será realizado um mapeamento cerebral e por meio de um endoscópio o tumor é desconectado da
glândula e o mesmo é absorvido pelo organismo.
O Presidente do Sindiquinze, Zé
Aristéia, ﬁcou muito feliz com o
resultado da ação. “Agradeço
em nome do Sindiquinze e em
nome da Cláudia o envolvimento e a adesão de cada servidor e

magistrado que contribuíram e
ﬁzeram a diferença para o Maurílio, que foi ‘adotado’ pela categoria. Sendo ﬁlho de uma servidora do TRT-15, ele tornou-se
também ﬁlho de todos nós. Agora Maurílio também contará
com nossas orações para que
alcance o objetivo desejado,
que é uma vida em plenitude”,
aﬁrma o dirigente.

Cláudia Pastor e o ﬁlho Maurílio Josef

apressar as negociações.
A Secretaria do Senado informou que há dois projetos de
conversão, referentes a Medidas Provisórias, e um outro pedido de urgência para serem
apreciados antes do requerimento do PLC 28/2015. A previsão é que as três matérias
sejam votadas na próxima terça-feira, dia 26 de maio.

NAPS realiza
reunião no dia
26 de maio
O Núcleo dos Aposentados e
Pensionistas do Sindiquinze
(NAPS) realizará reunião no
próximo dia 26 de maio, às
15 horas, na sede do sindicato (Rua Dr. Quirino, 594,
Centro, Campinas).
No encontro, em que também haverá comemoração
dos aniversariantes nascidos em abril e maio, serão debatidos vários assuntos, entre eles, atualização sobre o
PLC 28/15, a ação coletiva
para integralização de aposentadorias com proventos
proporcionais, a sentença favorável para devolução de IR
cobrado sobre rendimento
e o Encontro de Caraguatatuba no mês de julho/15 (programação e valores).

