
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 11/07/2017 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 

A MÍDIA COMO ELA É... 

(sobre a matéria LAMACHIA E MAFRA ATACAM FALTA DE JUÍZES) 

 

No domingo, dia 09/07/2017, na página de Política do jornal A Tribunal foi publicada matéria sob o título: “LAMACHIA 
E MAFRA ATACAM FALTA DE JUÍZES”. 
 
O problema, apontado pelo jornal em questão para a falta de estrutura do Judiciário, foi à falta de juízes, todavia, 
desprezando o título e indo direto à matéria podemos observar que a OAB Federal criticou a falta de magistrados E 
DE SERVIDORES, mas a mídia como ela é, só quer vender para os incautos aquilo que interessa a pequenos e 
seletos grupos. 
 
O Sindijudiciário/ES já denunciou diversas vezes à OAB/ES essa carência de servidores.  
 
A própria Seccional do Espírito Santo já levou esse tema da falta de servidores e o excesso de estagiários à 
apreciação do CNJ. 
 
As condições de trabalho dos servidores não são levadas em consideração, a carência de servidores não é motivo de 
pauta e título de matéria, todavia, sua remuneração quando convém ao Governo sim! 
 
Jornais têm posições bem definidas sobre os mais variados assuntos. 
 
As pautas definidas pelos jornais já apontam para certa direção: alguns temas são priorizados.  
 
E, nem precisamos dizer quais. 
 
(Em tempo: O Sindijudiciário/ES notificará a OAB/ES e Federal, bem como o jornal dos fatos). 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA UNIFICADA 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
SINDIJUDICIÁRIO/ES, com base territorial em todo o Estado, CONVOCA os seus sindicalizados, com base no Título 
I, Capítulo V, Seção III, artigos 21 e 26 c/c 23, 1.ª parte, todos da Carta Estatutária, para a Assembleia Geral 
Extraordinária Unificada a ser realizada no dia 14/07/2017, sexta-feira, 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, para deliberação dos seguintes pontos de pauta:  
 
- Data base e reajuste; 

- Campanha salarial 2017; 

 

A data, o horário e o local da Assembleia Unificada do dia 21/07 permanecem inalterados. 
O presente Edital será afixado nos quadros de aviso da sede do SINDIJUDICIÁRIO/ES, disponibilizado na página 
eletrônica desta Entidade e publicado no Diário da Justiça. 
Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, apenas os de 
natureza informativa. 
 
OBS: Será requerido o abono de ponto junto à Administração, bem como será efetuado o ressarcimento de 

despesas. 

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. PARTICIPE. 

 

Nenhum direito a menos! 

 

Vitória (ES), 11 de julho de 2017. 

 

A Diretoria 


