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

 
 

MAIS UMA VEZ O PROJETO DO PCS E ISONOMIA NÃO 
FOI VOTADO 

 

 
Informamos que mais uma vez, o Projeto do Plano de Cargos e Salários com 
Isonomia e Interstícios não foi votado pelos Desembargadores na Sessão do Tribunal 
Pleno. De acordo com o Presidente do Sindicato, Carlos Thadeu Teixeira Duarte, o 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa não esteve 
presente por motivo de viagem. A sessão foi presidida pelo Vice Presidente do 
Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos Roberto Mignone. Os trabalhos se 
estenderam até às 19 horas devido a outros assuntos que ocuparam a pauta, tais como 
a aposentadoria do Juiz João Miguel e a instauração de um PAD de três Juízes. Às 18 
horas, o Desembargador Samuel Meira Brasil, que havia pedido vista na mesa para o 
conhecimento da matéria, precisou se ausentar. 
A expectativa da Diretoria do Sindicato é que o referido projeto seja votado na 
próxima sessão. O Presidente do Sindicato está em Brasília participando de um 5º 
Seminário Centro Oeste da Associação Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais (Abipem), discutindo Previdência e mudança da Lei de 
Aposentadoria dos Servidores Públicos. Na próxima segunda-feira, estará reunido 
com o Presidente do Tribunal de Justiça, para discutir a não votação do Projeto de 
PCS e Isonomia. 
A questão do Auxílio Saúde já foi aprovada em sessão anterior, mas o retroativo não 
foi disponibilizado no pagamento do corrente porque a folha já estava “fechada”. 
Deverá ser disponibilizado no próximo pagamento. 
  

FESTAS DE FINAL DE ANO 
 

Informamos que as festas de final de ano do Sindijudiciário já estão agendadas para 
acontecer. Os trabalhadores devem aguardam novos informativos divulgando 
melhores detalhes. As datas são as seguintes: Linhares – 01/12; Cachoeiro de 
Itapemirim – 08/12; Vitória – 15/12; Colatina – 22/12; Venda Nova do Imigrante – 
22/12.  

SÓ COM CARTEIRINHA 
 

Comunicamos aos trabalhadores que não será mais permitida a entrada na Sede Social 
do Sindicato (Ponta da Fruta), sem a carteirinha de associado. A orientação é que os 
trabalhadores que estão em situação irregular quanto a suas carteirinhas, procurem o 
setor de Política Sindical do Sindicato para regularizá-las. 

 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


