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AGU COM OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS 
ACONTECE NA PRÓXIMA SEGUNDA (30) 
 
Na próxima segunda-feira (30), a partir das 10h, na Praça Cristóvão Jaques 
(Pracinha do Cauê), em Santa Helena, acontecerá uma Assembleia Geral 
Unificada com todos os servidores públicos estaduais. O ato intitulado “Luto 
por serviços público de qualidade”, mobilizará o Sindijudiciário, conforme 
edital (clique aqui), bem como mais 15 entidades filiadas à Publica. 
 
É importante ressaltar que os sindicalizados do Sindijudiciário que 
comparecerem ao evento terão o abono de ponto solicitado, e suas despesas 
de transporte ressarcidas. Quem estiver na capital está convidado a participar 
e os servidores que não puderem estar presentes, e que mesmo assim 
quiserem aderir a manifestação, estes deverão ir ao trabalho vestindo preto, 
como forma de protesto. 
 
Lembrando que os principais pontos discutidos serão: Recomposição 
imediata de 5.56% pelo Governo do Estado, Fixação de data base para os 
servidores e a Criação de mesa de negociação permanente. 
 
 

SINDIJUCIÁRIO MARCA PRESENÇA NA POSSE DO 
CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO DO IPAJM 

 
Na manhã desta terça-feira (24), na sede do governo do Estado, no Palácio 
Anchieta, na presença da governadora em exercício, Jaqueline Moraes, foi 
dado posse aos novos membros do Conselho Administrativo e Conselho 
Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 
(IPAJM). 
 
Dentre os empossados estava a presidente do Sindijudiciário, Adda Lobato, 
que foi candidata a uma vaga no Conselho Fiscal e ficou na suplência para 
esta vaga. Durante a solenidade de posse que foi assinada por eleitos e 
suplentes,  a governadora se inteirou de algumas atividades  desenvolvidas 
pelo instituto e destacou alguns pontos sobre a economia capixaba e a 
importância de cuidarmos dos servidores aposentados do estado. 
 

A DIRETORIA 
Por todos os nossos direitos! 

http://www.sindjud.com.br/wp-content/uploads/2019/09/EDITAL_AGE_30-09.pdf

