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Sindijudiciário apela por abono de R$ 1.750,00 
A Diretoria do Sindijudiciário solicitou em reunião com a Juíza Assessora da 
Presidência do Tribunal de Justiça, Dra. Heloisa Cariello, que o órgão mantivesse 
o abono especial de Natal, no valor de R$ 1.750,00, conforme decisão do Pleno 
em 1º de dezembro.  
A resposta será dada após a reunião do Pleno, marcada para esta quinta-feira, dia 
11, diante da possibilidade de revisão do mesmo pelo Presidente do Tribunal, 
Desembargador Sérgio Bizzotto, atendendo a uma manifestação do governador 
Renato Casagrande.  

Comemorações no interior 
Os servidores sindicalizados do Sindijudiciário se confraternizam em duas festas 
de final de ano no interior do Estado. No próximo dia 19, será a vez dos 
servidores da comarca de Linhares e entorno, com festejos a partir das 20 horas 
à meia noite, no antigo Vaibs, ao lado do Bistrô, bairro Lagoa do Meio.  Já os 
servidores de Colatina comemoram o final de ano com uma festa, no dia 20, no 
Cantinho da Roça, das 11h às 15h.   
As confirmações de presença são INDISPENSÁVEIS para a participação nos 
eventos e deverão ser feitas diretamente no Sindijudiciário pelos números (27) 
3357-5029 com Vanésia e 3357-5000 com Anielly, até o dia 12 próximo. Cada 
sindicalizado terá direito a levar um acompanhante. Será cobrada uma taxa por 
convidado extra de R$ 60,00.   
Já foram realizadas as festas de confraternização na Grande Vitória, no último dia 
5, em Cachoeiro de Itapemirim e em Venda Nova do Imigrante, nos dias 20 e 21 
de novembro respectivamente.  
 

RELAÇÃO DAS COMARCAS LIGADAS ÀS SEÇÕES SINDICAIS 
 

Colatina: Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, João Neiva, 
Itarana, Itaguaçu, Baixo Guandu, Mantenópolis, Alto Rio Novo, Barra de São 
Francisco, Ecoporanga, Pinheiros, São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Boa 
Esperança e Águia Branca. 
Linhares: Linhares, Água Doce do Norte, Aracruz, Conceição da Barra, Jaguaré, 
montanha, Mucurici, Pedro Canário, Rio Bananal e São Mateus. 
 

Assembleias Gerais na próxima semana 
 

O Sindijudiciário convoca os servidores sindicalizados para participarem de duas 
ASSEMBLEIAS GERAIS que serão realizadas na próxima semana, nos dias 18 e 19 
de dezembro. A primeira acontecerá no Auditório da Assembleia Legislativa, ás 
10 horas, para discutir a autorização para interposição de medida judicial em 
favor dos sindicalizados para correção do enquadramento dos Analistas  
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Judiciários 01 – Área Judiciária; Analistas Judiciários 01 – Área Judiciária – 
Comissários da Infância e Juventude e Analistas Judiciários 01 – Área Judiciária – 
Oficiais de Justiça Avaliadores, e ainda deliberar sobre os honorários de êxito 
referente a medida judicial a ser interposta para correção do enquadramento dos 
Analistas Judiciários 01 – Área Judiciária; Analistas Judiciários 01 – Área 
Judiciária – Comissários da Infância e Juventude e Analistas Judiciários 01 – Área 
Judiciária – Oficiais de Justiça Avaliadores. 
A segunda Assembleia Geral, do dia 19 de dezembro, no mesmo local e horário, 
deliberará sobre a mudança da Resolução de Indenização de Transporte dos 
Oficiais de Justiça, aumento da indenização do Risco de Vida para 40%, extensão 
da carga horária e treinamento sobre segurança. 
 

A DIRETORIA 
 

  


