
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 04/11/2019 

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

 

FICHA FINANCEIRA PROMOÇÃO 2016 – PRAZO TERMINA  
AMANHÃ (05/11) 

 
 
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 é até 
amanhã, 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 
 
 
 

AGE VAI TIRAR DÚVIDAS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 
Na próxima sexta-feira (08), a partir das 9h30, no auditório Augusto Ruschi, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo acontece uma Assembleia Geral Extraordinária para 
deliberar acerca de Discussões e Tira-Dúvidas sobre a Reforma da Previdência Nacional e Estadual 
(Roda de Conversa), conforme edital publicado (Clique aqui). 
 
A AGE será conduzida pela advogada do Sindijudiciário, Dra Mônica Perim, e terá o intuito de 
esclarecer as dúvidas dos servidores quanto às novas regras da Reforma da Previdência, que foi 
aprovada em outubro. Aos servidores que comparecerem à assembleia será solicitado abono de 
ponto e as despesas de transporte serão ressarcidas. 
 
Para Dra. Mônica a participação no evento será de muito proveitosa e irá auxiliar os sindicalizados, 
“Queremos fazer um evento bem próximo do servidor, de forma com que cada um possa expor as 
suas dúvidas e angústias, além disso, queremos nos preparar para a reforma que fatalmente 
chegará aos estados”. 

O servidor que não puder participar do evento poderá encaminhar suas perguntas para o 
email monica@sindjud.com.br.  As perguntas serão respondidas e gravadas durante a AGE e serão 
disponibilizadas após o evento no nosso site. 

 
 

 
 

Por todos os nossos direitos.  
A Diretoria 
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