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Sindijudiciário realiza AGE na quinta-feira, dia 13/09 

O Sindijudiciário convoca todos os servidores do poder judiciário do Estado do Espírito Santo 
para uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na quinta-feira (13/09), com 
primeira chamada às 10h; e segunda chamada às 10h30, na Assembleia Legislativa. 

Em pauta, discussões e deliberações acerca da campanha salarial 2018 e a campanha voto 
consciente. 

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

Sabatina com os candidatos a governador 

Ainda na quinta-feira, está confirmada para as 13h, também na ALES, uma sabatina dos 
servidores públicos com os candidatos a governador do Espírito Santo, parte da Campanha 
Voto Consciente, uma iniciativa da Pública – Central do Servidor, que conta com adesão de 
diversas entidades sindicais de todo o país. 

Os candidatos irão responder a perguntas elaboradas previamente pela Pública-ES e também 
as que forem feitas pelos presentes. 

Todos os seis candidatos foram convidados: André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), 
Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas 
(Podemos). 

A participação de todos é fundamental.  

NÃO EXISTE VITÓRIA SEM LUTA. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

Diretoria do Sindijudiciário entrega memorial no TJES 

Na quarta-feira (05/09), os diretores do Sindijudiciário, Pedro Batista, Elson Junior, Climeni 
Araujo, Valquiria Lopes e Giovana Roriz estiveram no Tribunal de Justiça realizando a entrega 
de memorial sobre a reivindicação financeira e administrativa apresentada pela categoria. 

Todos os gabinetes receberam uma cópia do memorial, que reforça as reivindicações 
deliberadas em AGE junto aos servidores.  

Confira o documento na íntegra em nosso site: www.sindjud.com.br 

Ainda na tarde de ontem, os diretores Pedro Batista e Elson Junior, estiveram em reunião, 
solicitada pelo Sindijudiciário, com os assessores da presidência, José de Magalhães Neto e 
Paulo Carvalho. Em pauta, a peça orçamentária para 2019. 

A Diretoria 

Nenhum direito a menos! 

http://www.sindjud.com.br/

