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

 

PARALISAÇÃO DIA 28 DE MAIO 
 
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário 
Capixaba a aderirem a PARALISAÇÃO DO DIA 28/05 pela luta dos nossos direitos 
(Pauta de Reinvindicações, Negociações Salariais e Melhoria das Condições de 
Trabalho). 
  
Lembramos que somente os sindicalizados poderão paralisar completamente as suas 
atividades, os não sindicalizados poderão participar no contingenciamento de 30% e 
atendendo tão somente urgências e emergências. É importante sempre respeitar o 
percentual de 30% de trabalhadores nos Cartórios/Setores. TODOS DEVEM VESTIR 
PRETO. 
 
AFIXEM OS CARTAZES, DISTRIBUAM OS PANFLETOS, FOTOGRAFEM O 
MOVIMENTO E POSTEM NAS REDES SOCIAIS, ESPECIALMENTE NA PÁGINA NO 
FACEBOOK DO SINDICATO. 
 
Somente os trabalhadores que paralisarem completamente assinarão o ponto paralelo, 
os demais assinam o ponto oficial, onde houver.  
 
Os casos de urgência e emergência no caso da paralisação de amanhã são os 
descritos na Resolução 71 do CNJ. 
 
Não se esqueçam de acessar o site do Sindicato (www.sindjud.org.br) para 
acompanhar todas as movimentações. 
 
Companheiros(as), estamos à sua disposição para ajudar a esclarecer dúvidas, ou 
sanar eventuais dificuldades enfrentadas no exercício deste direito constitucional de 
paralisação.  
 
Dúvidas, sugestões ou denúncias de assédio deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
monica@sindjud.com.br 
 

 
 
 



ASSEMBLEIA UNIFICADA NO DIA 29/05 
 

 

Alertamos a todos que no dia 29/05 não haverá paralisação das atividades, mas 
sim uma Assembleia Unificada com todos os sindicatos que compõem o Fórum 
da Intersindical, incluindo o SINDIJUDICIÁRIO/ES. 
 
A Assembleia Unificada será a partir das 8h em frente a Assembleia Legislativa e 
fará parte das manifestações e atos que irão ocorrer em todo o Brasil no dia de 
luta dos trabalhadores contra os inúmeros direitos que tem sido retirados dos 
trabalhadores em geral. 
 
Os servidores também estarão discutindo a política econômica do Governo 
Estadual que tem utilizado de uma contabilidade criativa para inventar uma crise 
e justificar um arrocho ao funcionalismo. 
 
Também serão discutidas estratégias de luta quanto a pauta unificada da 
categoria, abertura das negociações coletivas, recomposição das perdas 
salariais, fixação da data base, entre outros. 
 
O Sindicato está solicitando o abono de ponto para os servidores que 
participarem do movimento. 
 
 
 

IMPOSTO DE RENDA – PRAZO SOMENTE ATÉ SEXTA, 29 

 
O Sindicato alerta a todos os trabalhadores que o último dia de prazo para 
entrega da declaração de imposto de renda no Tribunal de Justiça é sexta-feira, 
dia 29/05/2015. 
 
 

A DIRETORIA 
. 

 

  


