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

 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM CARÁTER 
PERMANENTE 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, convoca todos os seus 
Sindicalizados, conforme o Art. 23, § 1º da Carta Estatutária, para participarem 

da Assembleia Geral Extraordinária em caráter permanente, a ser realizada em 

28/09/12, sexta-feira, às 9 horas em primeira chamada, e às 9h30, em segunda 
chamada, com qualquer número de sindicalizados, no Auditório do 

Sindijudiciário, sito na Rua Neves Armond, nº 20, Praia do Suá, (ao lado da Igreja 

São Pedro), nesta capital para discutir e votar os projetos encaminhados pela 

Administração do Tribunal de Justiça ao Sindicato; informar e esclarecer sobre os 

11,98% e ATS; e analisar a permuta entre Diretores. 
 

OBS.: O Sindicato informa que será solicitado o abono do ponto dos 
trabalhadores que comparecerem, bem como fará o ressarcimento do 
combustível e passagem daqueles que vierem do Interior do Estado mediante a 
apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado ou canhoto de cupom de 
passagem. Solicitamos que os trabalhadores ao se deslocarem da mesma região 
do Estado, o façam em grupos para dividir o mesmo veículo, reduzindo assim os 
custos. Deverão permanecer na Comarca, 30% dos servidores por aplicação 
analógica à Lei de Greve. 
 

AUXÍLIO SAÚDE 
 
 

Em reunião na manhã do dia 20/09 entre o Presidente do Sindijudiciário, Carlos 

Thadeu Teixeira Duarte e o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro 

Valls Feu Rosa foi acordado que a correção do valor do Auxílio Saúde (retroativa a 

junho do corrente) suprirá o valor dos reajustes dos serviços médicos referentes aos 

períodos de 2011 e 2012. 

A matéria deverá ser votada na Sessão do Tribunal Pleno, na próxima quinta-feira 

(27/09). 

As demais negociações pendentes serão discutidas com o Conselho Deliberativo na 

próxima terça-feira (25/09), às 10 horas, na Sede Administrativa do Sindicato, na 

Praia do Suá e com os Delegados Sindicais na quarta-feira (26/09), às 10 horas.  

A proposta da Diretoria para o Conselho é de uma Assembleia Geral para sexta-feira 

(28/09) com primeira chamada às 9 horas e segunda chamada às 9h30. 
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 

 


