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Servidores discutem rumos do movimento em 

nova Assembleia Geral na sexta 
Os rumos da greve dos Servidores do Poder Judiciário serão discutidos durante nova 

Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá na próxima sexta-feira (26/09), às 

12h30 em primeira chamada e ás 13 horas em segunda chamada, no Auditório do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), sito na Avenida Marechal 

Mascarenhas de Moraes (Beira Mar), nº 2077, Bento Ferreira. Na ocasião os 

servidores farão a avaliação geral do movimento grevista iniciado no dia 12 de 

setembro e ainda deliberações sobre assuntos gerais. 

Participe. Sua presença é importante para definirmos os rumos de nosso movimento. 
A exemplo de como é feito em todas as Assembleias Gerais, deverá ser respeitado o 

percentual de 30% de servidores efetivos nas Comarcas. Será disponibilizada a 

assinatura do ponto paralelo de TODOS os servidores e haverá o ressarcimento de 
combustível e passagem de TODOS os que vierem do Interior do Estado mediante a 
apresentação de nota fiscal em nome do servidor ou cupom de passagem. 

 

Errata de e-mail divulgado 
Em recente matéria sobre pesquisa de participação no movimento grevista, divulgada 

em centelha, foi informado erroneamente o e-mail da Comissão de Greve. O endereço 

eletrônico correto para resposta à pesquisa é comissaodegrevetjes@hotmail.com. 

Desde já agradecemos. 

 

OAB RECONHECE O DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR 
A Diretoria do Sindijuciário e o presidente da OAB no Espírito Santo, Homero Mafra, 

se reuniram hoje à tarde, na sede daquela autarquia, para discutir questões referentes à 

Greve Geral dos Servidores do Judiciário. 

O dirigente da OAB admitiu que o servidor tem o direito constitucional de fazer greve 

e afirmou torcer para que todas as partes retomem o diálogo, para que o problema seja 

resolvido com a máxima brevidade. A questão da greve deve ser foco de uma reunião 

de Mafra e os presidente das subseções da OAB-ES, a se realizar na próxima sexta-

feira (26/09). 
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