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ENCONTRO ANUAL DOS DELEGADOS SINDICAIS – 
SINDIJUDICIÁRIO/ 2014 

 

Estão abertas as inscrições para o Encontro Anual dos Delegados Sindicais – 2014, com o 
tema: “O papel político do Delegado Sindical e a construção de uma visão ideológica para o 
Sindicato", que acontecerá no Hotel Canto do Sol, Praia de Camburi, nos dias 16, 17 e 18 de 
maio.  
Para realizar a inscrição, os Delegados ou Sub Delegados já eleitos deverão procurar o setor 
de Política Sindical na pessoa de Vanésia (27) 3357-5029 ou 3357-5035 até o dia 14 de maio 
impreterivelmente, prazo esse que encerrará as inscrições, tendo em vista que será enviada 
para o hotel, uma listagem com os nomes dos participantes para acomodações e 
disponibilização de refeições. 
Informamos ao colega que o encontro terá como objetivo principal propiciar a união da 
categoria e mobilização dos trabalhadores do Judiciário. Além disso o Encontro Anual dos 
Delegados Sindicais trará temas interessantes de debate atual, cuja programação será 
divulgada oportunamente. 
No ato da inscrição o sindicalizado assume a responsabilidade, no caso do não 
comparecimento ou desistência injustificada, de permitir o débito em sua conta corrente dos 
valores desembolsados referentes às diárias feitas em seu nome. 
Lembramos que cada Comarca poderá enviar apenas um representante ao evento sendo o 
Delegado Sindical ou Sub-delegado, ou ainda, na falta destes, um representante 
escolhido pelos servidores.  
Hotel: 
O Sindicato arcará com as despesas pertinentes a duas diárias do hotel (um almoço, dois 
jantares e dois coffee breaks). Cada participante arcará com suas despesas pessoais. 
* As diárias incluem café da manhã, almoço e jantar. 
Transporte: 
As despesas com passagem rodoviária ou combustível dos servidores que vierem do interior 
do Estado, mediante a apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado ou canhoto de 
cupom de passagem, ficarão por conta do Sindicato (os servidores que se deslocarem da 
mesma região do Estado, o Sindicato solicita que o façam em grupos para dividir o mesmo 
veículo, reduzindo assim os custos). 
OBS.: A posse dos novos delegados eleitos acontecerá no dia 16 de maio, após a 
abertura do evento. “Enquanto não empossados os novos Delegados Sindicais, 
prorrogar-se-á o mandato dos então Delegados e Sub Delegados” (art. 106, III, do 
Estatuto vigente). 

 “MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 

 

  


