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

 

REAJUSTE SALARIAL 
 

 

O Sindijudiciário esclarece que o projeto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa 

recentemente foi referente ao reajuste no salário dos magistrados e não para os servidores. O 

reajuste dos trabalhadores do Poder Judiciário ainda está sendo negociado entre a Diretoria do 

Sindicato e a Administração do Tribunal de Justiça. 

 

ENCONTRO DOS DELEGADOS SINDICAIS 
 

Informamos que, conforme deliberação após reunião de Diretoria, poderão participar do 

Encontro dos Delegados Sindicais: os Delegados Sindicais, o Delegado Suplente e mais um 

representante de cada Comarca, além do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria e 

Suplentes da Diretoria. O Encontro Anual dos Delegados Sindicais acontecerá nos dias 26, 27 

e 28 de abril, no Hotel Bristol Alameda Vitória, na Avenida Dante Michelini, 585, Praia de 

Camburi, Vitória-ES. O evento trará temas como “Negociações no Serviço Público”; 

“Convenção 151 da OIT”, “O papel do Delegado Sindical e suas atribuições” e “Novas 

Propostas da Reforma Previdenciária”. A ficha de inscrição também está disponibilizada para 

impressão no site do Sindicato (www.sindjud.org.br), na seção “Downloads/ anexos de e-

mails”.  

As confirmações de participação devem ser feitas impreterivelmente até o dia 19 de abril com 

Vanésia e Joseny nos telefones 3357-5029 e 3357-5030.  

 

SEMINÁRIO AJUDES 
 
 

A Ajudes realizará o Seminário AJUDES 2013. O evento que terá como tema “A importância 

do Associativismo na Sociedade Contemporânea” acontecerá no dia 19 de abril (sexta-feira), 

no Salão Pleno do Tribunal de Justiça (Enseada do Suá), de 8 às 12 horas, com entrada 

gratuita.  

O palestrante do evento será Weliton Magela, Diretor do Instituto Elo, teólogo, historiador, 

especialista em desenvolvimento humano, Master e Trainer em PNL, consultor 

organizacional, especializado em preparação psicológica de equipe de alto rendimento. 
A AJUDES solicita aos participantes como gesto de solidariedade a doação de 2kg de 

alimentos que serão encaminhados a entidades beneficentes cadastradas pela Associação. 

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3232-2122.  

 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


