
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO – ES 15/03/2017 

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

 

Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária nesta sexta-feira 

   

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, 1ª parte, todos da Carta Estatutária, para a Assembleia Geral 

Extraordinária que se realizará no dia 17/03/2017, sexta-feira, às 09h em primeira chamada, com quórum 

qualificado e às 09h30min, em segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no Auditório do Edifício 

Victória Office Tower, andar Mezanino, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 501 - Enseada do Suá, Vitória-ES, 

29.050-911, Vitória/ES, para deliberação dos seguintes pontos de pauta: 

- Apresentação, discussão e deliberações sobre as propostas das Resoluções 219 e 243 do CNJ;  

- Seminário sobre a Reforma da Previdência – a partir das 13 horas  

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: Foi solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e passagem 

dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem em nome do servidor. Solicitamos aos que 

se deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em um mesmo veículo, evitando assim gastos 

desnecessários. 

Veja aqui o documento com as últimas propostas (terceira versão) das Resoluções 219 e 243, enviadas pelo 

Comitê Gestor Regional do TJES 

 

Presidente do Sindijudiciário se reúne com o presidente do TJES  

A presidente do Sindijudiciário reuniu-se nesta terça-feira (14/03) com o presidente do TJES, desembargador Annibal 

de Rezende Lima, para tratar do reajuste da Indenização de Transportes dos Oficiais de Justiça, da remoção dos 

Assistentes Sociais e Psicólogos e da nomeação dos servidores do Mandado de Segurança nº004029-

95.2003.8.08.000. 

Sobre a Indenização de Transporte foi comunicado que, diante da publicação do Decreto nº382-S do governador do 

Estado, será calculado o novo reajuste da  IT que passará a viger em 01/04/2017. Esse valor, tão logo calculado, 

será divulgado pelo Sindicato. 

Em relação à remoção dos Assistentes Sociais e Psicólogos, o presidente estará se reunindo com o desembargador 

Fernando Zardini e com a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para que sejam estabelecidos os 

critérios para a implementação dessa remoção. 

E, ao final da conversa, ficou estabelecido que a nomeação dos servidores oriundos do Mandado de Segurança 

nº004029-95.2003.8.08.000 deverá ocorrer nos próximos dias. 

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. 

PARTICIPE. 

Vitória (ES) 15 de março de 2017 

A Diretoria 

http://sindjud.org.br/images/ckfiles/files/Minuta%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20TJES%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20219-243%202016%20CNJ%20Terceira%20Vers%C3%A3o%20Disponibilizada%20Comit%C3%AA(1).pdf

