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SINDIJUDICIÁRIO CONVOCA CATEGORIA PARA ASSEMBLEIA NESTA SEXTA-FEIRA  

 
Será na manhã desta sexta, dia 13 de janeiro, às 9 horas, em primeira chamada, e às 9h30, em segunda e 
última chamada, Assembleia Geral Extraordinária para discutir as propostas das Resoluções do CNJ 219 e 
243, já enviadas por escrito ao Sindicato para o e-mail monica@sindjud.com.br. A AGE será no auditório do 
Edifício Victória Office Tower, andar mezanino, na Enseada do Suá. 
 

RESOLUÇÕES 219 E 243- PROPOSTAS 
 

O Sindicato ainda está recebendo as propostas dos servidores de alteração da minuta referente às 
Resoluções 219 e 243 do CNJ . Enviar, até às 10 horas desta quinta-feira (12), para o e-mail: 
monica@sindjud.com.br 
 
 

SINDIJUDICIÁRIO VOLTA A SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO TJES 

A reunião ocorreu no final da tarde desta terça-feira (10/01), no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

Dando prosseguimento às tratativas firmadas ao final do movimento paredista de voltar se reunir com 
a categoria dos servidores, o presidente do TJES chamou a presidente da Sindijudiciário, Adda Maria 
Bettero Lobato Machado, para uma nova conversa. 

No encontro, que contou com as presenças também dos diretores do Sindicato Elson Gonçalves Júnior 
e Pedro Antônio Gomes Batista, foram negociados os seguintes pontos: o reajuste de 10% no auxílio-
saúde e 6,98% no auxílio-alimentação, equiparando-se – este último – ao valor pago aos servidores do 
Ministério Público Estadual. Estes reajustes serão pagos já a partir deste mês de janeiro. 

Também foi tratado do reajuste na indenização de transporte dos Oficiais de Justiça. Para isso se 
concretizar, o presidente do TJES informou que será necessário o remanejamento de verbas, o que 
depende de decreto do Governador do Estado para, posteriormente, divulgar o índice do referido 
reajuste. 

 

FÓRUM DE DEBATES DO SINDIJUDICIÁRIO 

O Sindicato criou mais uma ferramenta de debate com os servidores filiados à entidade. Entra no ar esta 
semana o Fórum Oficial do Sindijudiciário.  Através deste espaço virtual será possível manter uma 
discussão produtiva sobre vários temas que afligem nossa categoria e também os outros trabalhadores 
públicos do país. 

mailto:monica@sindjud.com.br


Nosso primeiro debate no Fórum será sobre as propostas do Tribunal e também dos  servidores para a  
implementação das  Resoluções 219 e 243 do CNJ. As Resoluções propõem a distribuição e a 
movimentação de servidores, de cargos em comissão, e de funções de confiança nos órgãos do Poder 
Judiciário de primeiro e de segundo graus. Ou seja, remoção dos servidores de acordo com a necessidade 
das Varas e Comarcas. Clique aqui e veja como é fácil participar! 

 

HOMENAGEM DO SINDIJUDICIÁRIO AO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR 

O Sindijudiciário convida todos os servidores do Poder Judiciário para fazer parte da nossa entidade. 
Aos filiados, o Sindicato pede que eles se recadastrem (caso tenham mudado de endereço, lotação e 
localização, telefone, e-mail ou dependentes) e aos que ainda não pertencem aos quadros da entidade 
que se sindicalizem. Juntos, somos cada vez mais fortes! 

Nesta homenagem aos trabalhadores (dia 1º de maio), será realizado um sorteio de uma Smart TV de 
40 polegadas e também de outros brindes. O sorteio ocorrerá no dia 02 de maio pelo número do 
cadastro do servidor filiado no sistema do Sindicato. 

Participe! Atualize seu cadastro! Filie-se ao Sindijudiciário! 

Entre em contato com o Sindijudiciário para atualizar seu cadastro ou - caso não seja sindicalizado – 
preencher a ficha de sindicalização!  

Caso queira consultar seu número no sistema sindicalize basta solicitar via e-
mail: polsindical@sindjud.com.br ou mandar WhatsApp para o telefone 992770306. 

 

 

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Vitória 11 de janeiro de 2017 

 

A DIRETORIA 

http://sindjud.org.br/pt-br/forum/8/

