
 

Assembleia de Vitória encerra as Regionais que mobilizam 
a categoria para as negociações de 2016 

 

Cumprindo as decisões da assembleia do dia 06 de maio que alterou o Estatuto do 

Sindicato, desde terça-feira (01/06), o Sindijudiciário vem realizando Assembleias 

Regionais Extraordinárias em municípios do interior do Estado. 

Foram realizados encontros nas regiões Sul, em Cachoeiro do Itapemirim; Norte, em 

Linhares; Noroeste, em Colatina; Extremo Norte, em São Mateus; Serrana, em Venda 

Nova do Imigrante e na capital, em Vitória. 

Nestas assembleias regionais os servidores fizeram uma avaliação do último 

movimento paredista, que teve a duração de cinco meses, e discutiram as 

reivindicações da categoria para este ano de 2016 que irão compor a pauta de 

negociação salarial da categoria, que será entregue ao TJES pelo Sindijudiciário. 

 

Inaugurando as Assembleias Gerais Regionais Extraordinárias, os servidores do sul 

do Estado se reuniram, na terça-feira (01), no Salão do Júri do Fórum de Cachoeiro de 

Itapemirim. O debate foi muito produtivo e os servidores participaram ativamente. 

 

“É um sonho que se realiza. Desde que entrei no Poder Judiciário, em 2005, falei que 

só iria me filiar ao nosso Sindicato a partir do momento que eu pudesse participar e 

votar. E, agora, com as assembleias regionais – uma promessa de campanha desta 

diretoria que se concretizou - fico muito feliz em poder estar cada vez mais perto das 

lutas e dos debates da minha categoria”, declarou Adriane Fraga Pereira Ferreira, 2ª 

Criminal de Cachoeiro.  

 

“Excelente essa proposta. Vai facilitar a participação de muitos servidores. Viemos em 

quatro representando o Fórum de Marataízes”, afirmaram as servidoras Aurora Márcia 

de Melo Fonseca, Maria da Penha Gomes Soares, Alba Vanessa Amaral Moreira e 

Adriani Machado da Cruz Paiva. 

 

Para o delegado do Sindijudiciário em Cachoeiro, Roberto Carlos Gomes, a 

assembleia do Sul superou as expectativas. “Os servidores vieram de vários 

municípios da região e logo teremos mais gente participando, pois muita gente vai 

aderindo aos poucos”. 
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Na quarta-feira (02/06), aconteceram assembleias em Venda Nova do Imigrante, 

Linhares, Colatina e São Mateus. Os encontros mobilizaram servidores de várias 

Comarcas. 

 

Na sexta-feira (03), Vitória fechou o circuito de assembleias regionais reunindo 

servidores da Grande Vitória, de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Ibiraçu, 

Fundão, Santa Leopoldina, durante toda a manhã, no auditório do Victória Office 

Tower, na Enseada do Suá. 

 

A pauta de reinvindicações discutida nas AGES do interior foi finalizada na Assembleia 

de Vitória com votação e aprovação de aproximadamente 30 itens que serão 

protocolados no Tribunal de Justiça. 

Entre as principais propostas estão o pagamento da revisão geral anual; fixação do 

mês de março, através de projeto de lei, como data base da categoria; reajuste dos 

auxílios alimentação, saúde e creche, garantia das promoções de 2015 e as de 2016; 

remoção programada; criação de banco de horas e preenchimento dos cargos 

comissionados por servidores concursados e redução dos cargos comissionados. 

Os servidores fixaram também um prazo de 30 dias, a partir da data do protocolo da 

pauta de reivindicações, para que o Tribunal responda às demandas da categoria. 

Caso não tenha resposta, os trabalhadores iniciarão as mobilizações de protesto. 

Satisfeito com a iniciativa das Assembleias Regionais, o servidor José Carlos, de 

Alfredo Chaves, disse que a partir da mobilização estadual os trabalhadores vão 

conseguir desmascarar essa imagem de que todos no Poder Judiciário têm o mesmo 

peso e valor. 

“Dentro da Justiça existem duas classes de servidores - a dos Magistrados que 

recebem tudo e a dos trabalhadores que ficam sem nada”, ressaltou. 

Para a presidente do Sindijudiciário essa ferramenta de mobilização que são as 

assembleias regionais inauguram uma nova forma do sindicato se comunicar com a 

categoria. 

“Estou muito feliz que a realização das Assembleias Regionais. Foi uma promessa de 

campanha que conseguimos efetivar com muita luta. Agora podemos dizer que a 

mobilização da categoria para debater nossa situação salarial e de trabalho conta com 

a participação efetiva dos servidores do Judiciário capixaba”. 

 

A DIRETORIA


