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Servidor tem até o dia 15 de setembro para regularizar Auxílio-Creche 

 

Os beneficiários do auxílio-creche do mês de Julho de cada exercício financeiro precisam 

comprovar o pagamento das mensalidades às instituições de ensino contratadas. Para 

regularizar essa situação, o TJ-ES estipulou um prazo máximo de 30 dias, isto é, no mês de 

agosto o beneficiário ficará sujeito à devolução das parcelas recebidas indevidamente e sem 

prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. 

 

Abaixo segue uma lista dos servidores que precisam apresentar a documentação necessária 

nos moldes da Resolução TJES nº 12/2013 até o dia 15 de setembro. Caso, o ajuste não 

seja feito dentro do prazo, os servidores poderão perder o auxílio-creche a partir do mês de 

Agosto. 

 

Confira a lista em nosso site: http://sindjud.org.br  

 

Reunião do Núcleo dos Aposentados será dia 1º de setembro  

 

A reunião mensal do Núcleo dos Aposentados e Pensionistas (NAP) será no dia 1º de 

Setembro (sexta-feira), às 14h, no Auditório da Assembleia Legislativa. Nessa reunião, os 

aposentados vão assistir a uma Palestra sobre Depressão na Terceira Idade, com a 

psicóloga Grace Rangel Felizardo Lorencini. A Dra. vai orientar os aposentados sobre os 

sintomas e as causas da doença e como superá-los.  

 

É muito importante a presença de todos. Além de ser um evento de socialização, também 

serão abordados temas e informações pertinentes aos aposentados, pois estará presente a 

Dra. Simone Pagotto Rigom, do Jurídico.  

 

No evento também será servido um lanche com cachorro-quente e salada de frutas. 

http://sindjud.org.br/
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Última semana de inscrição para o Seminário Finanças Públicas: Perspectivas e 

Desafios para o Servidor Público na Conjuntura Atual 

 

O Seminário Finanças Públicas: Perspectivas e Desafios para o Servidor Público na 

Conjuntura Atual será nesta sexta-feira (25), das 8h às 18h, no Auditório II, da Assembleia 

Legislativa. O evento contará com a presença do economista curitibano Cid Cordeiro, que 

vai falar sobre orçamento público, da advogada Mônica Perin, que vai discutir Reforma da 

Previdência, e do sociólogo Vinícius Fernandes, que vai abordar a Lei da Terceirização.  

 

Esta é a última semana de inscrições. Para participar é só mandar um email para 

liege@sindjud.com.br ou ligar para (27) 99933-5036 (Liege) e informar o nome completo, 

telefone e a Comarca onde atua. Vagas limitadas. 

 

Não se esqueça de oferecer carona aos colegas, para economizar gasolina e contribuir para 

com o Meio-Ambiente.  

 

Abono de Ponto 

 

Tendo em vista o formato de AGE dado ao Seminário sobre Finanças Públicas, 

esclarecemos a necessidade de fazer uma prévia inscrição, em virtude da limitação de 

vagas. A Diretoria informa que cumprindo o dispositivo legal, o abono de ponto poderá ser 

feito apenas para os sindicalizados, assim como o ressarcimento de despesas.  

 

 

A Diretoria 

 


