
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 04/02/2015 

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

 
 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 
Os Sindijudiciário convida a todos os sindicalizados a comparecerem na 

sexta-feira, 06/02, às 9 horas em primeira chamada e às 9h30 em segunda 

chamada, a Assembleia Geral, a ser realizada no Auditório I da Assembleia 

Legislativa, na Enseada do Suá. Os assuntos discutidos serão a Análise 

político-jurírica dos cortes do orçamento e a pauta de reivindicações. 

 

ERRATA - SINDICATO PROMOVERÁ CONGRESSO 

E REFORMA ESTATUTÁRIA 

 
No Informativo Centelha do dia 30/01/15 constou um endereço de e-mail 

equivocado. O endereço de e-mail correto disponível para envios de 

propostas e teses sobre a reforma do Estatuto da entidade é 

monica@sindjud.com.br, e não monica@sindijud.com.br, como informado 

anteriormente. Pedimos desculpas pelo inconveniente.  

 

O Sindijudiciário/ES promoverá nos dias 19 a 21 de março, no Flamboyant Hotel 

& Convention, um congresso para debate dos principais temas, bem como para 

discutir a reforma estatutária.  

Para dar encaminhamento aos trabalhos da reforma do Estatuto da entidade, o 

Sindicato convoca seus filiados a encaminharem até o dia 06 de março 

propostas e teses pelo e-mail monica@sindjud.com.br, a fim de que as mesmas 

sejam compiladas e preparadas para as discussões. A participação de todos é 

muito importante.  

A DIRETORIA 
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