
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO – ES – 10/04/2012 

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

 

 
REAJUSTE 

 
Informamos que o reajuste a ser concedido pelo Tribunal de Justiça aos trabalhadores 

será de 4,5% a partir de abril acompanhado o índice concedido pelo Governo do 

Estado. 

O Sindicato informa ainda que o índice não atende às necessidades dos servidores e 

não corrige minimamente a inflação. O Sindijudiciário buscará a recuperação das 

perdas no projeto de reestruturação com relação à isonomia e correção dos 

interstícios. 

 
PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

 
Informamos que o prazo para a inscrição dos Delegados ou Sub-Delegados Sindicais 

no Encontro Anual dos Delegados Sindicais 2012 que acontecerá na Pousada Eco da 

Floresta, em Pedra Azul, será até a próxima sexta-feira (13/04/12).  

O Encontro acontece nos dias 21 e 22 de abril e terá como objetivo principal propiciar 

a união da categoria e mobilização dos trabalhadores do Judiciário. Além disso o 

Encontro Anual dos Delegados Sindicais trará temas como “Reestruturação 

Administrativa do Poder Judiciário Capixaba”; “Enquadramento e Promoção” e 

“Previdência Social”. A programação, orientações, fichas de inscrição e termo de 

responsabilidade, que já foram enviadas por e-mail aos Delegados Sindicais, também 

se encontram no site do Sindicato (www.sindjud.org.br) na seção “downloads” e 

“notícias”. Lembramos que cada Comarca poderá enviar apenas um representante ao 

evento sendo o Delegado Sindical ou o Sub-delegado.  

As despesas com passagem rodoviária ou combustível dos servidores que vierem do 

interior do Estado, mediante a apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado 

ou canhoto de cupom de passagem, ficarão por conta do Sindicato (os servidores que 

se deslocarem da mesma região do Estado, o Sindicato solicita que o façam em 

grupos para dividir o mesmo veículo, reduzindo assim os custos). 
 

Confirmação: 
Confirme sua participação impreterivelmente até o dia 13 de abril com Larisse e 
Odete nos telefones 3357-5029 e 3357-5030. 
 

 
 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 
 
 
 

 


