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

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  

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 da Carta Estatutária, para a Assembleia Geral 

Extraordinária que se realizará no dia 23/09/2016, sexta-feira, às 9h em primeira chamada, com 

quórum qualificado e às 9h30min, em segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no 

Auditório do Ed. Victoria Office Tower, situado na Avenida Américo Buaiz, n.º 501, andar Mezanino, 

Enseada do Suá, Vitória, ES, para deliberação dos seguintes pontos de pauta: 

1 – Escolha de quatro (04) membros representantes dos servidores para a CEPRO – em conformidade 

com o inciso III, art. 16 da Lei Estadual 7854/2004; 

2 – Escolha dos Delegados e Observadores para o Congresso Extraordinário de Reforma Estatutária 

da FENAJUD – conforme art. 18, § 3º do Estatuto, a ser realizado no período de 18 a 19 de novembro 

de 2016, na cidade de Brasília/DF, no Auditório do Hotel Windsor Plaza Brasília, SHS, s/nº, BL N – 

Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70.322-914. 

Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, 

apenas os de natureza informativa. 

 
Fenajud convoca sindicatos para ato unificado em todo o país 

 
A Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud),  convoca todos os 
sindicatos filiados para participarem de dois atos unificados, em todos os estados do país, contra a 
retirada de direitos. Em reunião com todas as centrais sindicais e federação, ficou aprovado que 
haverá paralisação, mobilização e/ou assembleias nos dias 22 e 29 de setembro de 2016. O objetivo é 
dar continuidade a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e do serviço público de 
qualidade. A ação foi deliberada durante as mobilizações realizadas em Brasília - durante os dias 12 e 
14 de setembro.  Assim, a direção da Fenajud solicita que os sindicatos mobilizem os servidores dos 
fóruns estaduais e municipais em defesa do serviço público e dos trabalhadores. Há também um 
indicativo de Greve Geral a partir da 2ª quinzena de outubro de 2016. Marcha dos servidores Sob um 
sol escaldante, diretores da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados e sindicatos 
filiados de todas as regiões do país se reuniram com cerca de 7 mil pessoas, nesta terça-feira (13), 
para participar da caminhada no centro de Brasília, que faz parte da Jornada de Lutas em Defesa da 
Democracia, dos Direitos e Contra o Retrocesso. O ato unificado foi chamado para protestar contra a 
PEC 241 e o PLP 257 (agora denominado PLC 54), que ameaçam investimentos em serviços 
públicos essenciais por pelo menos duas décadas.  A manifestação teve início no Museu Nacional, 
parou em frente ao Congresso Nacional e depois seguiu até o Ministério da Fazenda. Durante o ato, 
as lideranças dos movimentos sindical e sociais se revezaram ao microfone. Em comum, no discurso 
de todos, a construção da greve-geral era retratada de maneira firme. 
 
O Sindijudiciário em apoio a convocação da Fenajud pede a todos servidores que irão trabalhar 
que nesta quinta-feira (22), que usem suas roupas pretas em sinal de protesto. 
E comunica que haverá um apoio ao ato unificado no dia 29 de setembro em frente a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
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