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

 

Dia de Mobilização Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores 

Nesta sexta-feira (25/11), o Sindicato recomenda a todos os colegas que usem roupas pretas no trabalho como 

uma forma de protestar contra os projetos nefastos que estão na pauta do Senado Federal e que podem ser 

aprovados. Estão tramitando, o PLC 30, (antigo PL4330), que propõe a terceirização das atividades-fim nas 

empresas, o que precarizará ainda mais a qualidade dos serviços prestados; o PLS 432/2013(que fala do 

trabalho escravo) e o PLS 432/2013 que discute o direito de greve no serviço público. Estes projetos se forem 

aprovados vão retirar conquistas históricas dos trabalhadores. 

 

NÃO À PEC 55/2016 

No dia 29 deste mês entra na pauta de votação no plenário do Senado, em primeiro turno, a PEC 55/2016, ex-

PEC 241- já aprovada pelos deputados federais. A PEC 55 vai congelar durante 20 anos os investimentos 

públicos em saúde, educação, assistência social segurança e também proibir, durante duas décadas, reajustes 

nos salários dos servidores; progressões de carreira e concursos públicos. Esta redução de recursos para essas 

áreas provocará uma queda substancial na qualidade dos serviços, arrocho salarial e precarização das relações 

de trabalho dos servidores públicos. 

É bom frisar que a PEC 55 congela somente os investimentos primários, ou seja, as verbas necessárias para as 

políticas públicas, mas libera o pagamento de juros aos bancos por parte dos governos Federal, Estaduais e 

municipais. 

Se você é contra a PEC 55, também conhecida como PEC da Morte ou PEC do Fim do Mundo, entre no 

Facebook dos senadores do Espírito Santo e peça que votem contra a PEC 55 e que aprovem a Auditoria da 

Dívida Pública para saber, de fato, quais são os ralos que consomem o dinheiro do povo brasileiro. 

Senador (a)  

Vote NÃO à PEC 55 – A PEC DA MORTE/PEC DO FIM DO MUNDO. Este projeto vai desmontar o serviço público 

e trazer sérios prejuízos  aos cidadãos brasileiros.     

E aprovem a Auditoria da Dívida Pública para saber, de fato, quais são os ralos que consomem o dinheiro do 

povo brasileiro. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/RicardoFerraco 

https://www.facebook.com/senadorarosedefreitas 

https://www.facebook.com/magnomalta 

https://www.facebook.com/RicardoFerraco
https://www.facebook.com/senadorarosedefreitas
https://www.facebook.com/magnomalta


Endereços eletrônicos dos senadores capixabas: 

Ricardo Ferraço – ricardoferraco@senador.leg.br 

Rose de Freitas – rose.freitas@senadora.leg.br 

Magno Malta – magno.malta@senador.leg.br 

 

Seja Solidário 

Com as chuvas que caíram na manhã desta quarta-feira (23), em Colatina, houve um grande alagamento no 

orfanato Lar Irmã Scheila e eles perderam praticamente tudo. As crianças foram removidas para um asilo nas 

proximidades, e estão precisando, com urgência, de doações de alimentos, água mineral, material de limpeza, 

roupas de cama, toalhas de banho, roupas para as crianças, brinquedos, colchões e até de eletrodomésticos.  

Os interessados em ajudar podem entregar os donativos no Lar Irmã Scheila, na Vara da Infância e Juventude, 

no fórum de Colatina, e, em Vitória, na sede do Sindijudiciário. O Sindicato se encarregará de entregar os 

donativos no orfanato.              

 

Comitê de discussão da Resolução 219/243 do CNJ faz reunião em Vitória 

Em reunião na manhã desta quarta-feira (23/11), a equipe técnica do TJES se comprometeu em apresentar no 

dia 14 de dezembro o modelo com as alterações propostas na legislação referente à Resolução 219/243 do CNJ 

que dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do 

Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, equalizando esta distribuição da força de trabalho 

proporcionalmente à demanda de processos por Comarcas. 

Assembleias regionais 

Para discutir estas propostas de alteração na Resolução 219/243 o Sindijudiciário está convocando a categoria 

para as assembleias regionais nos dias 15 e 16 de dezembro. 

No dia 15/12 (quinta-feira), a partir das 9 horas, serão realizadas assembleias simultâneas nos municípios de 

Cachoeiro do Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Linhares, Colatina e São Mateus. Os locais serão divulgados 

em breve. 

No dia 16/12 (sexta-feira), a partir das 9 horas, será realizada a assembleia em Vitória. O local será divulgado em 

breve. 

 

Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sindijudiciário 

O Sindicato esclarece a categoria que a confraternização dos aposentados e pensionistas do Sindijudiciário, que 

será realizada no dia 02 de dezembro, nada mais é do que uma continuação da agenda das periódicas reuniões 

do NAP que acontecem toda primeira sexta-feira do mês.  

 

Vitória (ES) 23 de novembro de 2016 

A DIRETORIA 
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