
Neste mês de 
janeiro os 
trabalhadores 

têm feito questiona-
mentos sobre o paga-
mento da 6ª parcela 
dos processos dos 
reflexos do adicional 
noturno e da vanta-
gem pessoal.

Ocorre que, especifi-
camente no período 
entre 20/12/2021 a 
06/01/2022 o poder ju-
diciário tem um reces-
so forense, sendo que 
a direção do sindicato 
não tem nenhuma 
governabilidade sobre 
a liberação da parcela 
do acordo.

LIBERAÇÃO DO 
VALOR

Conforme já informa-
do outras vezes, após 
a determinação do 
Juiz para expedição 
dos alvarás, leva certo 

tempo para que os 
alvarás sejam expedi-
dos e encaminhados 
à CAIXA, para então 
ser processado pelo 
banco e realizada a 
transferência para a 
conta do sindicato.

Portanto, o valor será 
liberado para a conta 
do sindicato após o 
alvará ser encaminha-
do à CAIXA e após 
a CAIXA realizar os 
procedimentos inter-
nos para realizar a 
transferência para a 
conta do sindicato, o 
que acreditamos, com 
base nos alvarás ante-
riores, acontecerá nos 
próximos dias.

MANIFESTAÇÃO 
DO SINDICATO

Tão logo a APERAM 
realizou o pagamento 
da 6ª parcela do acor-
do à disposição do 

Juiz, o departamento 
jurídico do sindicato 
já manifestou nos 
autos requerendo a 
expedição dos alva-
rás, sendo que o Juiz 
determinou a sua ex-
pedição somente nas 
datas de 18/01/2022 
(processo reflexos do 
adicional noturno) e 
de 19/01/2022 (vanta-
gens pessoais).

MALDOSOS DE 
PLANTÃO

Como temos convivido 
ultimamente, há uns 
poucos maldosos de 
plantão que fazem 

afirmações levianas e 
irresponsáveis.

Mas temos a tranqui-
lidade pois não foi a 
direção do Sindicato 
que determina sobre o 
recesso forense...

A liberação do Alvará 
depende do juiz e não 
da direção...

Enfim, não tínhamos 
outra alternativa a 
não ser aguardar a 
expedição do Alvará 
que ocorreu conforme 
informado no tópico: 
Manifestação do Sin-
dicato.
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Liberação do pagamento somente após o Recesso Forense
PROCESSO ADICIONAL NOTURNO E VANTAGENS PESSOAIS

Como sempre, demonstrando total transparência, 
toda vez que está liberado o pagamento, 

divulgamos nas nossas redes sociais oficiais
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