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

TJ DIVULGA FERIADOS DE 2013 
O Tribunal de Justiça divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2013, 

conforme o Ato nº 3183/2012. De acordo com o ato, não haverá expediente nos dias 24/05 

(sexta-feira, 24/12 (terça-feira) e 31/12/2013 (terça-feira) nas repartições subordinadas ao 

Poder Judiciário. O dia não trabalhado será compensado por seis dias úteis consecutivos, 

quando a jornada de trabalho será estendida por uma hora, devendo as chefias imediatas 

observarem o rigoroso cumprimento do horário estabelecido, com exceção dos dias 24 e 

31/12/13 por se tratarem de recesso forense. 

Seguem as datas abaixo: 

Feriados de 2013: 

Janeiro: 1º - Confraternização universal (terça-feira); Fevereiro: 11 e 12 – Carnaval (segunda 

e terça-feira), 13 – quarta-feira de cinzas; Março: 28 – Quinta-feira Santa, 29 – Sexta-feira da 

Paixão; Abril: 08 – Nossa Senhora da Penha (Segunda-feira), 21 – Tiradentes (Domingo); 

Maio: 1º - Dia do Trabalho (Quarta-feira), 23 – Colonização do Solo Espiritossantense 

(Quinta-feira), 24 – Ponto facultativo (Sexta-feira), 30 – Corpus Christi (Quinta-feira); 

Agosto: 11 – Dia do Advogado (Domingo); Setembro: 07 – Independência do Brasil 

(Sábado), 08 – Nossa Senhora da Vitória (Domingo); Outubro: 12 – Nossa Senhora 

Aparecida (Sábado), 28 – Dia do Servidor (Segunda-feira); Novembro: 02 – Finados 

(Sábado), 15 – Proclamação da República (Sexta-feira); Dezembro: 08 – Dia da Justiça 

(Domingo), 24 – Ponto Facultativo (Terça-feira), 25 – Natal (Quarta-feira) e 31 – Ponto 

Facultativo (Terça-feira). 

DIVULGADO O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS PARA 2013 
O Tribunal de Justiça divulgou o calendário de pagamentos de magistrados e servidores 

ativos e inativos em 2013:  

Meses Datas 
Janeiro 23/01 
Fevereiro 22/02 
Março 22/03 
Abril 23/04 
Maio 22/05 
Junho 24/06* 
Julho 23/07 
Agosto 22/08 

Setembro 24/09 
Outubro 22/10 

Novembro  22/11 
Dezembro 23/12** 

* Disponível nos canais eletrônicos no dia 22/06. 

** Disponível nos canais eletrônicos no dia 21/12. 
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AGENDAS 

O Sindijudiciário convoca os sindicalizados a seguirem até a Sede Administrativa do 

Sindicato, localizada na Rua Neves Armond, nº 20 – Praia do Suá (ao lado da Igreja 

São Pedro), para retirarem suas agendas de 2013. Cada Sindicalizado terá direito a 

retirar apenas uma agenda. Para fazê-lo, os associados deverão procurar Joseny, no 

Setor de Política Sindical. 

 

 

REITERANDO 

 

Reiteramos que o Sindicato está convocando os servidores ativos, inativos e 

pensionistas, para atualizarem seus dados junto ao cadastro do Setor de Política 

Sindical. Em comemoração aos 25 anos do Sindicato, os que atualizarem seus dados 

no cadastro até o dia 08 de março de 2013 participarão do sorteio de 1 (uma) TV de 

LCD 32 polegadas, 1 (um) notebook e 1 (um tablet). Reiteramos que só participarão 
do referido sorteio os sindicalizados que se recadastrarem até o prazo assinalado. 

Os dados poderão ser atualizados por email: polsindical@sindjud.org.br, ou nos 

telefones 3357-5029  e 3357-5030. Falar com Joseny ou Vanésia. 
A união é a nossa maior arma!!! 

A Diretoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


