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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 

VIGÍLIA DA PEC 190 EM BRASÍLIA 
 

O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte e os Diretores Adda 
Maria Monteiro Lobato Machado (Imprensa e Divulgação) e José Carolino Costa 
(Política Sindical) estarão em Brasília nos dias 28 e 29 de maio para manter presença 
no Congresso Nacional juntamente com outros representantes sindicais, para 
sensibilizar os parlamentares quanto à necessidade de aprovação da PEC 190. 
 

REPOSIÇÃO SALARIAL 
 

Na tarde de ontem o Sindipúblicos esteve reunido com o Secretário de Estado Gestão 
e Recursos Humanos (SEGER), Aminthas Loureiro Júnior, juntamente com alguns 
sindicatos filiados e foi informado que o reajuste a ser concedido pelo Governo do 
Estado do ES a todos os trabalhadores será de 4% a partir de junho. Diante desse fato, 
hoje, alguns sindicatos se reuniram às 11 horas na sede do Sindipúblicos tomando 
algumas deliberações tais quais uma nova reunião a ser realizada na próxima terça-
feira (a ser definida hora e local). 
O Sindijudiciário se posicionou nesta reunião e irá se manifestar após reunião com o 
Presidente do TJES a respeito das pautas já protocoladas. Nesta data já protocolou 
pedido de audiência com urgência para se posicionar na reunião supracitada. 
 

PETIÇÃO 
 

O Sindijudiciário protocolou na data de hoje um requerimento administrativo nº 
2013.00.588.640, requerendo a continuidade do pagamento dos juros referentes aos 
11,98% em parcelas ao menos duas vezes maiores do que os atuais R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais); o recálculo do ATS determinando que seja 
disponibilizada verba orçamentária para seu pagamento e que seja iniciado o cálculo 
do resíduo salarial decorrente da omissão quanto ao cumprimento da Lei nº 
5.851/1999, c/c a Resolução nº 025/1994, bem como também a disponibilização da 
verba orçamentária para pagamento deste resíduo aos servidores. 
O referido requerimento está no site do Sindijudiciário (www.sindjud.org.br), na 
seção downloads/requerimentos e recursos administrativos. 
 
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 

 


