
 

 

 

Sindijudiciário inicia assembleias regionais 
na próxima semana 

 

O Sindijudiciário realizará nos próximas dias 1º (quarta-feira) e 02 (quinta-feira) de 

junho as assembleias regionais, em 05 municípios do Estado. No dia 03/06 (sexta-

feira), acontecerá a Assembleia Geral de Vitória, no auditório do Victória Office Tower, 

na Enseada do Suá. 

As assembleias serão realizadas no período da manhã, das 9h ao meio-dia, tendo 

como pauta as negociações da última greve e às discussões da categoria para este 

ano de 2016. 

Veja aqui o calendário das assembleias: 

Cachoeiro de Itapemirim - dia 1º de junho, no Salão do Júri do Fórum 

Venda Nova do Imigrante - 02 de junho, no Salão do Júri do Fórum 

São Mateus - 02 de junho, no Auditório do Ministério Público 

Colatina - 02 de junho, local a definir 

Linhares – 02 de junho, no Auditório do Ministério Público 

Assembleia Geral em Vitória – 03 de junho, Auditório do Ed. Victória Office Tower. 

 

OBS: será solicitado o abono de ponto e haverá ressarcimento de combustível e 

passagem dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem 

em nome do servidor. 

 

Relação das Comarcas: 

Vitória - Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Guarapari, Ibiraçu, Santa Tereza, Santa 
Leopoldina, Santa Maria De Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória. 

Sul - Cachoeiro De Itapemirim – Apiacá, Alegre, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do 
Norte, Cachoeiro, Castelo, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Jeronimo 
Monteiro, Marataízes, Mimoso Do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo 
Do Sul, São José dos Calçados, Vargem Alta. 

Norte - Linhares – Aracruz, Linhares, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, Jaguaré. 

Noroeste - Colatina - Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Fundão, 
Itarana, Itaguaçu, João Neiva, Mantenópolis, Marilândia, Pancas. 

Extremo Norte – São Mateus - Água Doce do Norte, Conceição da Barra, Boa 
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Esperança, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Pinheiros, Pedro Canário, São 
Mateus, Montanha, Mucurici, Nova Venécia. 

Montanha - Venda Nova Do Imigrante - Afonso Claudio, Conceição do Castelo, 
Ibitirama, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, Domingos 
Martins, Laranja da Terra. 

 

Sindijudiciário realiza Encontro de Delegados e  
Representantes em junho 

  

 
Nos dias 10 e 11 de junho, acontecerá no Hotel Flamboyant, em Guarapari, o 

Encontro anual dos Delegados Representantes da entidade. 

Durante dois dias será debatida a política sindical que o sindicato vai desenvolver com 

a categoria como, por exemplo, a discussão de temas de extrema relevância para os 

trabalhadores do setor público, entre eles, o PLP 257/16 que, se aprovado, provocará 

o desmonte do serviço público no Brasil, e outros assuntos de interesse dos 

servidores. A programação final será divulgada em breve. 

É importante a participação de todos os delegados e representantes, pois são eles o 

contato e a voz do Sindijudiciário nas Comarcas do Espírito Santo. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de junho através de ficha disponível no 

anexo a seguir. 

 

 

A DIRETORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DOS DELEGADOS 
SINDICAIS 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - 2016 

Eu,__________________________________________________________, 
brasileiro,_____________________, servidor público estadual, exercente do 
cargo de________________________________________, lotado na Comarca 
de ______________________________________, matrícula______________, 
CPF________________________, banco________________, agência nº -
_____________, conta corrente___________, confirmo para devidos fins, 
minha participação no ENCONTRO ANUAL DOS DELEGADOS SINDICAIS, a 
ser realizado no Hotel Flamboyant, em Guarapari, no dia 11 de junho de 
2016, autorizo o SINDIJUDICIÁRIO/ES a promover as reservas necessárias, 
assim, nos termos da decisão proferida pela Assembleia Geral no III CONJUD, 
realizado em Iriri/ES, responsabilizo-me por ressarcir e autorizo o 
SINDIJUDICIÁRIO/ES, a proceder o débito em conta corrente/ poupança nos 
seguintes termos: 

1) em caso de não comparecimento e/ou desistência injustificada – dos 
valores desembolsados pelas reservas em meu nome. 

2) em caso de não participação em mais de duas atividades designadas – 
dos valores das diárias, decorrentes de minha estadia. 

Obs. 1: 

 As inscrições deverão ser feita impreterivelmente até no dia 03/06/2016. 

 Favor preencher e encaminhar para o e-mail: 
polsindical@sindjud.com.br, ou por fax nº (27) 3357-5035.  

 A desistência poderá ser efetuada até o dia 03/06/2016 
 
Condições de hospedagem assinale o quadro a baixo     

 

 Sem hospedagem  
 

 1 (uma) diária de sexta para sábado 
 

 1 (uma) diária de sábado para domingo 
 

___________________________, _____ de ___________de 2016 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Servidor 

 

 

 

mailto:polsindical@sindjud.com.br

