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10 de Novembro - Dia de Reação Contra a Retirada de Direitos 
 
Na véspera da entrada em vigor da Lei 13.467, da "reforma" da legislação trabalhista, 
Centrais Sindicais do Brasil inteiro estão se movimentando para um ato contra a retirada dos 
direitos dos trabalhadores.  
 
Marcado para esta sexta-feira (10), o Dia Nacional da Paralisação será uma manifestação 
contra a Reforma da Previdência e o aumento de 11% para 14% da alíquota da previdência 
na cobrança dos servidores públicos. No Espírito Santo, a concentração será a partir das 10 
horas em frente à Assembleia Legislativa. 
 
No período da tarde, a partir das 17h, haverá outra manifestação com concentração na Ufes. 
Além das reformas, a pauta também será contra a privatização das empresas públicas e 
contra o aumento da passagem. 
 
O Ato vai unir trabalhadores, sindicatos, federações, associações e diversas entidades para 
barrar as antirreformas que querem acabar com conquistas históricas da classe 
trabalhadora. A mobilização de todos os servidores do poder judiciário é essencial para unir 
forças nesta luta que é de todos nós.  
 
Foi solicitado o abono de ponto pelo Sindicato, que também irá convocar uma Assembleia 
Geral Extraordinária para decidir uma ação conjunta.  
 
 

Escala de Férias para 2018 já está aberta 
 
Começou nesta segunda-feira (6), o prazo para a inclusão da Escala de Férias dos 
Servidores, referente ao exercício de 2018. As inscrições poderão ser feitas até o dia 17 de 
novembro pela intranet, no Sistema de “Recursos Humanos Online”, no site do TJES. 
 
Para ter acesso ao Sistema deve-se utilizar o navegador Internet Explorer e seguir os 
seguintes passos: 
 
1. Acessar o site www.tjes.jus.bre fazer login na Intranet 
2. Clicar em Sistemas Administrativos 
3. Depois clicar em Portal de Sistemas da Corregedoria 
4. Acessar a aba Recursos Humanos Online 
5. Clicar em Escalas 
6. Depois Clicar em Férias 
 

http://www.tjes.jus.br/
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Não será admitido o envio da Escala de Férias por outro meio diverso do descrito 
comunicado. A Escala deverá ser preenchida e encaminhada pelo mesmo servidor 
responsável pelo envio da frequência. 
 
Confira o Informativo do TJ-ES na íntegra neste link: https://goo.gl/bfVmFu 
 

Requerimento para a Promoção de 2017 segue até dia 30 de novembro 
 
O Sindijudiciário-ES reforça que o prazo para os servidores efetivos, que têm direito a 
promoção referente ao ano de 2017, segue até o dia 30 de novembro.  
 
Quem tem direito à Promoção? 
Poderão requerer a promoção os servidores efetivos que tenham cumprido o estágio 
probatório até 30 de junho de 2017; que estejam sem participar de processos de promoção 
por, pelo menos, dois anos e que atendam aos critérios previstos em lei.  
 
O Setor de Protocolo de cada Comarca deverá encaminhar os requerimentos devidamente 
protocolizados à CEPRO, que funciona na Rua Professor Almeida Cousin, no. 125, Ed. 
Enseada Trade Center, na Enseada do Suá, no horário de 12 às 18 horas, por meio do 
serviço de malote. 
 
É importante ressaltar que os efeitos financeiros da promoção podem ser suspensos 
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder. 
 
 

Inscrições Abertas para o XI Congresso dos Servidores do Judiciário 
 
Teletrabalho, redes sociais, automação, novas tecnologias, tudo isso será abordado durante 
o XI CONJUD, que fará um panorama geral de como essas mudanças tem afetado o 
ambiente de trabalho e a saúde dos servidores.  
 
Com o tema “Os novos desafios no Judiciário Brasileiro”, o Congresso acontecerá no dia 17 
de novembro, das 8h às 18h, no Centro de Formação Dom João Batista. As inscrições 
seguem até o dia 15 de novembro pelo email polsindical@sindjud.com.br. 
 
O Coordenador da Secretaria Geral do Sindijus (Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário do Sergipe), Marcus Vinicius, é um dos convidados para debater os pontos 
positivos e negativos do Teletrabalho, que já foi implementado no Judiciário de Sergipe.  
 
“O trabalho remoto já é uma realidade nos meios privados e só agora está chegando ao 
setor público, para o empregador significa mais produção e menos recursos investidos. 

https://goo.gl/bfVmFu
mailto:polsindical@sindjud.com.br
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Precisamos ficar alerta porque o teletrabalho não pode ser apenas uma fuga à estrutura 
deficitária que encontramos em tantas Comarcas”, explica Marcus Vinícius. 
 
Para contextualizar este tema tão importante e atual, o servidor da Secretaria de Tecnologia 
da Informação do TJ-ES, Marcos Marinho, também fará sua contribuição ao debate. Com o 
tema "Automatização dos processos", ele fará um histórico da evolução dos sistemas nos 
últimos 20 anos e as iniciativas mais recentes na área.  
 
 
Atual Conjuntura e Assédio Moral 
 
O retrocesso político e a retirada de direitos será o assunto que vai abrir o XI CONJUD. O 
Deputado Estadual Sergio Majeski fará uma análise do atual cenário político capixaba e 
nacional e vai apontar os próximos desafios para o Servidor Público.  
 
Outro ponto importante que será abordado durante o Congresso é o Assédio Moral, 
infelizmente, muito comum na rotina dos servidores. A professora e pesquisadora da Unirio, 
Terezinha Martins dos Santos Souza, vai tratar deste tema e mostrar como identificar e 
combater o assédio no ambiente de trabalho.  
 
Para complementar a discussão, o Sindijudiciário-ES também lançará uma cartilha sobre 
Assédio Moral, que será entregue a todos os participantes.  
 
Para encerrar, a advogada do Sindicato, Dra. Mônica Perin vai abordar o Teletrabalho, sob 
uma perspectiva mais social e pessoal e como ele poderá mudar as relações trabalhistas do 
futuro.  
 
É importante que todos os servidores participem, apenas com conhecimento e união vamos 
conseguir lutar por nossos direitos. 
 
Inscrições 
 
Para participar é só mandar um email para polsindical@sindjud.com.br com nome completo, 
telefone e a Comarca onde atua. O ponto será abonado pelo Sindicato e as vagas são 
limitadas. Clique aqui para preencher o formulário.  
 
 
Programação 
 
8h – Credenciamento 
 
8h30 - Abertura 
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9h – “Conjuntura Política Capixaba e Nacional sob o aspecto da retirada de direitos dos 
trabalhadores”, com o Dep. Sérgio Majeski 
 
10h – “Assédio Moral”, com Terezinha Martins dos Santos Souza 
 
11h30 – Lançamento de Cartilha sobre Assédio Moral. 
 
12h30 – Almoço 
 
13h30 – "Automatização dos processos", com o servidor do STI Marcos Marinho  
 
14h30 – “Teletrabalho – um novo modelo de trabalho”, com Marcus Vinicius Ramos Santos 
 
16h – “Teletrabalho – Reflexos e implicações nas relações trabalhistas, sociais e pessoais”, 
com Mônica Perin Rocha e Moura 
 
17h – Debate  
 
18h – Encerramento 
 
 
Serviço - XI CONJUD 
 
Data: 17/11 
 
Horário: 8h às 18h 
 
Local: Centro de Formação Dom João Batista. Alameda Irmã Nieta, ao lado do Colégio 
Sagrado Coração de Maria (SacreCouer). 
 
 

 
 
 
 
 

A Diretoria 


