
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 21/05/2015 

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

 

CATEGORIA MANTÉM MOBILIZAÇÃO 
  
Na Assembleia Geral da categoria realizada nesta tarde, os trabalhadores reafirmaram sua 
disposição para as mobilizações em prol dos seus direitos (Pauta de Reinvindicações, 
Negociações Salariais e Melhoria das Condições de Trabalho). 
 
Os trabalhadores aguardarão o resultado da reunião que está agendada com a Presidência 
para deliberar os novos rumos do movimento e durante essa vigília, mantiveram o caráter 
permanente das Assembleias e a paralisação deliberada para o próximo dia 28/05. 
 
A categoria também se juntará ao movimento nacional e decidiu por aderir à paralisação que 
ocorrerá no próximo dia 29/05. Acompanhem a organização desse movimento pelo site, 
facebook e centelha. 
 
Encerrados os debates desta tarde, os presentes panfletaram dentro da Assembleia 
Legislativa e após seguiram em direção ao Tribunal onde foram impedidos novamente de 
adentrarem nas dependências e continuaram a panfletagem do lado de fora. 
 
Durante a Assembleia também foi distribuído o material para a paralisação do dia 28/05 
(panfletos e cartazes). 
 
O Sindicato convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras que se mantenham vigilantes e 
mobilizados. 
 

 
ROTEIRO DA PARALISAÇÃO DO DIA 28/05/2015 

 
O Sindicato vem orientar os Delegados Sindicais e trabalhadores que irão aderir à 
PARALISAÇÃO DO DIA 28/05/2015 que sigam o seguinte roteiro: 
 
1. Imprimir todos os formulários do site do Sindicato (www.sindjud.com.br/ícone 
Paralisação dia 28/05): Ofício de comunicação ao Juiz Diretor do Foro (em duas vias), 
Manual da Paralisação, Orientações aos Trabalhadores e Ponto Paralelo; 
 
2. Ler com atenção o manual da paralisação e as orientações juntamente com os demais 
colegas para sanarem todas as dúvidas; 
 
 
 
 



3. Imprimir o ofício de comunicação ao Juiz Diretor do Foro em duas vias, protocolando-
o junto à Secretaria do Foro, encaminhando a cópia no mesmo dia para o Sindicato (via fax ou 
outro meio de comunicação) e, após enviar o original da cópia o quanto antes via Correios, 
também para a sede do Sindicato; 
 
4. Imprimir os comunicados obrigatórios que serão protocolados e disponibilizados no 
site, para os casos de solicitação do superior hierárquico ou outros. 
 
Companheiros (as), estamos à sua disposição para ajudar a esclarecer dúvidas, ou sanar 
eventuais dificuldades enfrentadas no exercício deste direito constitucional de paralisação.  
 
Acompanhem o site do SINDIJUDICIÁRIO/ES, pois outras informações poderão ser 
repassadas no decorrer do movimento. 
 
Dúvidas e sugestões deverão ser encaminhadas para o e-mail: monica@sindjud.com.br 

 
Participe. 

 
A DIRETORIA 
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