Nº03 FEVEREIRO
2019
Informativo do Sind. dos Servidores Públicos e Empregados Celetistas nas Fundações e Entidades do Sistema estadual de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei do Estado de São Paulo/SP
Sede: Rua Engenho Velho, 111, Tatuapé/SP - CEP: 03081-030 -Tel.: (11) 4324-7482
Este informativo é de responsabilidade da diretoria do Sindicato. Tiragem 10.000 exemplares.—Presidente: Aldo Damião - Jornalista responsável: Alessandra Cordeiro - MTB 34.074

NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRECATÓRIO DOS
REINTEGRADOS DEMITIDOS EM 2005)
(PROC. Nº 0002200-08.2006.5.02.0060 - PRECATÓRIO Nº 2018-20-0628-4)
Informamos que na data de ontem
(21/02/19) fomos notificados pela
PGE que os credores estavam vinculados no portal de precatórios,
mas para a nossa surpresa, mesmo após o envio dos documentos,
o cadastramento está incompleto! Já solicitamos ao setor responsável que proceda com a finalização definitiva para darmos seguimento ao acordo. Veja ao lado
o print da tela consultada pelo advogado por meio de login e senha:

OBS: os 694 credores foram habilitados no portal da PGE, porém, sem o CPF, a imagem acima é de apenas parte da tela, por isso
não aparecerá todos os nomes! Os valores foram censurados por questões de segurança!
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