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

 

REUNIÃO NO TJES 
Informamos que, devido a compromissos de última hora do Desembargador Presidente, os Diretores do 

Sindicato Francisco Manoel Bitencourt (Administrativo Financeiro), Paulo Antônio Rocha Ferrari 

(Assuntos Jurídicos) e Wanderley José do Carmo (Organização, Planejamento e Sede Social) foram 

recebidos pelo Secretário Geral do TJ, José de Magalhães Neto na tarde de ontem. 

Na ocasião os Diretores foram informados que prosseguem os estudos para a reestruturação do Poder 

Judiciário do Espírito Santo. A comissão para esse fim conta com a presença da Diretora de Imprensa e 

Divulgação do Sindicato, Adda Maria Monteiro Lobato Machado. 

Quanto à Resolução 153 foi definido que será criada uma comissão para tratar do assunto em 

definitivo. Aguarda-se a indicação do representante da Corregedoria Geral de Justiça. O representante 

do Sindijudiciário será o Diretor Administrativo Financeiro Francisco Manoel Bitencourt. 

Quanto à padronização de cumprimentos de mandados da Lei Maria da Penha, prosseguem os estudos 

coordenados pelos Juízes Assessores da Presidência do TJES, Paulino José Lourenço e Marcos Horácio 

Miranda. 

Outros assuntos tratados foram:  

ATS – Os cálculos dos valores estão sendo finalizados e, provavelmente, o pagamento será iniciado na 

folha de julho. Aproximadamente 900 servidores têm valores atrasados a receber. 

Resolução 025/94 – Os entendimentos não avançaram. Nova reunião foi agendada para a próxima 

terça-feira (04/06).  

Aumento de interstício – Os entendimentos não avançaram. O assunto também será discutido na 

reunião de terça-feira (04/06).  

Informamos que o Reajuste dos vencimentos no valor de 4% foi aprovado na tarde de ontem pela 

Assembleia Legislativa.  

PEC 190 
O grupo escalado pela Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud), para os 

trabalhos em prol da PEC190/07, teve dia agitado na Câmara Federal, em Brasília, ontem (28). O Lider 

do Governo, Arlindo Chinaglia, diz que dará um posicionamento no prazo de duas semanas. Os 

diretores da Fenajud, Ednaldo Oliveira, Noestor Leite e Carlos Tadeu Teixeira, contaram com a 

participação e apoio do Sindjudiciário/ES, representado pelos colegas Adda Maria Machado e José 

Carolino Costa, e do Sindijus-MS, representado por Dionízio Gomes. Os sindicalistas, na parte da 

manhã, pediram apoio aos parlamentares: Manato (PDT/ES), Camilo Cola (PMDB/ES), Sueli Vidigal 

(PDT/ES), Iriny Lopes (PT/ES), e Jorge Silva (PDT/ES), que demonstraram interesse de ingressar na 

batalha da Fenajud em levar a proposta à votação ainda no mês de junho.  

O líder da bancada capixaba do PSB, deputado Paulo Folleto (ES), marcou, prontamente, uma reunião 

com o líder do PSB, Beto Albuquerque, que recebeu a Fenajud, à tarde, e comprometeu-se com a 

matéria. 

Os sindicalistas conseguiram falar com a deputada Fátima Bezerra (PT-RN) que está apoiando 

firmemente a PEC190/07. Fátima ligou para o gabinete do líder do governo, Arlindo Chinaglia, 

solicitando que o líder recebesse a Fenajud. Em conversa Chinaglia foi solícito e comprometeu-se: 

"Darei o posicionamento do governo no prazo de duas semanas". 

 

*Com informações de Imprensa/ Fenajud 

 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 

 


