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Assembleias Gerais Extraordinárias Unificadas - Julho de 2017 
 

Convidamos todos trabalhadores do judiciário capixaba para mais essa Assembleia que tratará, 
exclusivamente, da data base e reajuste anual da inflação. 

O SINDIJUCIÁRIO, em conjunto com o FESPES, participa das mobilizações pela data base e reajuste 
anual da inflação. 

Apesar do discurso de caos econômico feito pelo Governador do Estado, entendemos que os 
trabalhadores não podem ser os únicos a sofrer o efeitos da péssima diretriz econômica Estadual. 

Os trabalhadores públicos capixabas sofrem há 03 anos de salários congelados e são obrigados a assistir 
a renuncia fiscal para pequenos grupos empresariais, enquanto a máquina pública é sucateada e deixada 
de lado. 

Por entender que um direito constitucional (a revisão anual da inflação) não pode ser simplesmente 
ignorado pelo governador do Estado o SINDIJUCIÁRIO e o FESPES (Fórum da entidades e sindicados do 
serviço público do Espírito Santo) convoca todos trabalhadores para as manifestações agendadas e 
mostrar ao Governador do Estado que não serão mais aceitas desculpas!! 

As Assembleias ocorrerão nos dias 05/07/2017 (quarta-feira), 14/07/2017 (sexta-feira) e 21/07/2017, 
sexta-feira, todas a partir das 09h em primeira chamada, com quórum qualificado e às 09h30min, em 
segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no Auditório II, Augusto Ruschi, andar Pilotis 
da Assembleia Legislativa, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, Vitória-ES, 
29.050-950. 

OBS: Foi solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e 
passagem dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem em nome do servidor. 
Solicitamos aos que se deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em um mesmo 
veículo, evitando assim gastos desnecessários. 

 
 
 
 

Senado Federal debate sobre a perda do cargo público 
 

Tramita no Senado Federal o projeto de lei que trata da avaliação de desempenho do servidor público 
estável que, caso não atinja a meta pretendida, importa em seu desligamento. 

O SINDIJUDICIÁRIO por entender que tal projeto visa apenas a perseguição e assédio aos servidores se 
posiciona contra tal medida, uma vez que, como notoriamente é conhecido, o instrumento de avaliação 
apenas serve para punição de servidores, não servindo para mensurar a real produtividade do trabalhador. 

Por anos as avaliações de desempenho tem sido usadas de forma errônea, pois não garante a 
produtividade do servidor, sendo usada, exclusivamente, como forma de coerção e assédio moral, onde 
trabalhadores são coagidos e humilhados, sendo expostos ao ridículo por avaliações imorais. 

Por tal razão, convidamos todos os trabalhadores a votar contra (Click aqui!) ao PLS 116/2017, por ser 
mais uma forma de perseguição dos trabalhadores públicos. 

 

http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=128876&utm_source=midias-sociais&utm_medium=midias-sociais&utm_campaign=midias-sociais


 
Resolução 219/243 – Aprovada 

 
Apesar da insistência do SINDIJUDICIÀRIO quanto à impossibilidade de implementação, neste momento, 
da Resolução 219/243, o ato normativo sobre a aplicação da resolução foi aprovado, por unanimidade, 
pelo Pleno do Tribunal de Justiça. 

O SINDIJUDICIÁRIO reafirma que continuará lutando contra os pontos que são prejudiciais aos 
trabalhadores do judiciário capixaba, para tanto continuará denunciando as mazelas defendidas pelo 
Tribunal de Justiça. 

O SINDIJUDICIÁRIO está de prontidão aguardando a publicação do texto aprovado pelo Pleno para 
efetuar suas considerações e, em seguida, denuncia ao Conselho Nacional de Justiça, onde já consta 
procedimento administrativo sobre as intenções do Tribunal de Justiça 

Convidamos todos os servidores para lutar juntos!! 

Segue link do Fórum Oficial do Sindijudiciário/ES: (Click aqui!). 

 

Certificados do Curso Promoção 2017 

O Sindijudiciário/ES informa que os Certificados referentes ao Curso Promoção 2017 realizado pela 

Faculdade Saberes, estão disponíveis na Primeira Câmara Cível do TJES, aos cuidados de Lanussy. 

Informações: (27) 99772-3299  -  E-mail: cpfcursos01@gmail.com 

 

Reunião do Núcleo dos Aposentados e Pensionistas dia 07 de julho 
 
A Próxima reunião do NAP acontecerá no Auditório Augusto Ruschi da Assembleia Legislativa, no dia 07 

de junho (sexta-feira), às 14h. 

Com a seguinte pauta: 

1 - Palestra sobre Segurança, com o Tenente Coronel Rogério Fernandes Lima; 

2 - A importância de ativação da memória por meio de exercícios, com a orientação do Diretor da Método 

Supera – Ginástica para o Cérebro, Sr. Renato Miranda Sarmento. 

3 - Confraternização com comidas típicas de Festa Julina, com distribuição de brindes. 

 

 

Vitória (ES), 04 de julho de 2017. 

 

A Diretoria 

http://sindjud.org.br/pt-br/forum/8/
mailto:cpfcursos01@gmail.com

