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

TJES publica reajuste de auxílios alimentação e saúde 

Na última terça-feira (26/02), o TJES publicou resolução confirmando os reajustes no auxílio-
alimentação, que passa a ser de R$ 54,31 por vale, e no auxílio-saúde, com aumento de 10%. 
Informações que já haviam sido antecipadas pelo Sindijudiciário no dia 13 de fevereiro de 
2019. 

Vale lembrar que, diferente do que foi publicado hoje pelo Jornal A Gazeta, os reajustes 
concedidos são na verdade uma reposição de perdas inflacionárias nesses benefícios. Valores 
já previstos no orçamento do Tribunal de Justiça, que se encontra dentro da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

“Essas são conquistas importantes para a categoria. Estamos lutando por nada mais que 
nossos direitos. E não vamos parar por aqui. Ainda há mais direitos que vêm sendo 
postergados, como o retroativo da Promoção de 2015; pagamento das Promoções de 2016 e 
2017; e a implementação da Revisão Geral Anual”, destacou a presidente do Sindijudiciário, 
Adda Lobato. 

Confira as resoluções em nosso site. 

Sindijudiciário convoca servidores para AGE  
na sexta-feira (01/03) 

 
O Sindijudiciário convoca todos os servidores para uma AGE, que será realizada na próxima 
sexta-feira (01/03), no Auditório Augusto Ruschi, da Assembleia Legislativa, com primeira 
chamada às 9h; e segunda chamada às 9h30. 

Em pauta:   

- Discussões acerca do limite fiscal do TJES; 
- Pauta política 2019; 
- Mobilização e discussões sobre da proposta de Reforma da Previdência; 
- Informações acerca da audiência de conciliação do Pedido de Providências n° 0000262-
81.2017.2.00.0000 (Resolução n° 219), que ocorrerá na data 13/03/2019. 
 
Participe e fortaleça a nossa luta! Vista sua camisa preta! Juntos somos sempre mais fortes. 

Será requerido o abono de ponto junto à Administração, bem como, efetuado o 
ressarcimento das despesas com combustível. 

Confira o edital em nosso site. 

 
A DIRETORIA  

Por todos os nossos direitos! 


