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

 

 
 

ATENÇÃO SINDICALIZADOS - FICHA FINANCEIRA PROMOÇÃO 2016 
 

O Sindijudiciário solicita ao seus sindicalizados que ainda não enviaram suas fichas financeiras 
relativas à Promoção de 2016, cujos valores foram incorporados aos salários dos servidores em 
agosto, devem fazê-lo o mais rápido possível. 
 
  
A data limite para o recebimento do documento será até o dia 05 DE NOVEMBRO. O pedido de 
cobrança é referente das parcelas dentro do Mandado de Segurança 0036097- 
44.2016.8.08.0000. As fichas financeiras referentes ao anos de 2016 a 2019 deverão ser 
enviadas para polsindical@sindjud.com.br 

 

 

ASSEMBLEIA REÚNE MAIS DE 200 SERVIDORES EM FRENTE AO TJES 
 
A frente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebeu na manhã desta quinta-feira 
(24) mais uma Assembleia Geral Unificada, com representantes de várias categorias dos 
servidores públicos do estado do Espírito Santo. 
 
Representando o Sindijudiciário, Valquiria Lopes, Elson Junior e Giovana Roriz participaram 
ativamente do ato. Para Elson Junior, em sua fala, foi ressaltada a importância de mobilizar a 
categoria e ir à luta. “Nosso poder de luta é exatamente no dia a dia, demonstrando aos colegas 
e companheiros, que nós temos condições  de mudar nossa realidade. Ela não vai mudar se 
permanecermos sentados e esperando, temos que nos mobilizar para conseguir nossos 
reajustes e direitos. Devemos ter consciência de classe porque cada servidor pode fazer a 
diferença”. 
 
O Sindijudiciário agradece a participação dos sindicalizados que compareceram em grande 
número na atividade. Uma das principais pautas de reivindicação foi a questão sobre a 
recomposição das perdas inflacionárias entre outras. Mais de 200 pessoas participaram da 
manifestação que começou em frente ao TJES e se deslocou em caminhada para frente da 
Assembleia Legislativa do ES. 
 
 

 
 
 

Por todos os nossos direitos.  
A Diretoria 
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