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

PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO, ALTERAÇÕES NO PCS E 
ISONOMIA APROVADOS NO PLENO 

Foram aprovadas na tarde de ontem, na sessão do Tribunal Pleno, as alterações no 
Plano de Cargos e Salários dos Trabalhadores do Judiciário capixaba (com isonomia) 
e a Reestruturação Administrativa do Judiciário capixaba. 
Estiveram presentes na sessão de votação os Diretores Adda Maria Monteiro Lobato 
Machado (Imprensa e Divulgação), Carlos Thadeu Teixeira Duarte (Presidente do 
Sindicato) Francisco Manoel Bitencourt (Administrativo Financeiro), Paulo Antônio 
Rocha Ferrari (Assuntos Jurídicos), Wanderley José do Carmo (Organização e 
Planejamento), além da suplente de Diretoria Hiranilda Mattos, Ângela Gerlin 
(Conselho Fiscal) e Betina Duarte Basílio (Conselho Deliberativo), bem como 
servidores de diversas comarcas, em especial do interior do Estado. O Diretor de 
Política Sindical, José Carolino Costa, não pode estar presente em virtude de 
problemas de saúde, mas a todo momento procurava manter contato telefônico para 
apoiar a Diretoria e manter-se informado. 
Agora a nossa luta será na Assembleia Legislativa junto aos Deputados para 
aprovação do Projeto de Lei em regime de urgência. Conclamamos os trabalhadores a 
entrarem em contato com suas bases e solicitar a colocação dos projetos em votação 
na Casa de Leis o quanto antes. 
O Sindijudiciário agradece a todos os Desembargadores, em especial, ao Presidente 
do TJ, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o Vice Presidente, Desembargador 
Carlos Roberto Mignone e os Desembargadores Adalto Dias Tristão e Sérgio 
Bizzotto. O Sindicato agradece ainda a todos os servidores que estiveram presentes 
durante a sessão de votação no Pleno. Eles responderam à convocação e acreditaram 
no Sindicato. 
De acordo com informações da Assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça, o 
referido projeto será encaminhado para a Assembleia Legislativa na tarde da próxima 
segunda-feira pelo próprio Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que já terá 
regressado a Vitória. A Diretoria do Sindicato irá acompanhar e solicitará regime de 
urgência. 
Vamos lá servidor!!! Nossa hora é agora!!! 

 

SERVIDORES PODEM RETIRAR CONVITES DAS FESTAS NAS 
SESSÕES SINDICAIS 

 

Os servidores sindicalizados, que fizeram a reserva dos convites para as festas de final 
de ano, já podem retirar os referidos convites nas sessões sindicais. Fiquem atentos 
para as datas das festas. Amanhã (sábado) é o dia da festa em Linhares. 

A união é a nossa maior arma!!! 

A Diretoria 

 


