
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 25/11/2014 

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

Abertas inscrições para o Conjud de sexta-feira  
 

Informamos que estão abertas as inscrições para o X Conjud, que acontece 
na próxima sexta-feira (28/11) no Canto do Sol Hotel, em Jardim Camburi, 
das 8 horas ao meio dia. O encontro servirá para discutir a situação geral do 
Poder e da categoria e os planos de trabalho para 2015. Durante o X 
Congresso dos Servidores do Judiciário (Conjud), haverá ainda uma palestra 
com a economista do Dieese, Sandra Bortolon, que fará uma análise da 
conjuntura nacional do servidor público, com ênfase no Judiciário. 
 

Programação 
8h30 – Credenciamento 
9 horas – Abertura 
9h30 – Palestra com Sandra Bortolon – DIEESE - Debate sobre a situação 
real da classe e condições de funcionamento e desenvolvimento do Poder 
Judiciário 
10h30 – Apresentação de Propostas - Definição do programa de trabalho do 
Sindicato 
11h30 – Encerramento e almoço 
 

Local 
Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi. 
Comissão Organizadora do Congresso 
Washington Francisco Rodrigues 
Betina Duarte Santos Basílio de Souza 
Luciana Dell’Antonio Intra 
 

As inscrições devem ser feitas até o dia 27/11 nos telefones 3357-5029 
(Vanésia) e 3357-5000 (Aniélly). 
 

OBS.: Será fornecido certificado de participação, que contará para o 
próximo processo de promoção. Poderão participar os Delegados 

sindicais ou seus respectivos suplentes e servidores inscritos até o dia 

27/11. O transporte e a alimentação dos participantes será de 
responsabilidade do Sindicato.  
 

FALECIMENTO 
 

O Sindijudiciário comunica com pesar o falecimento e se solidariza com os 
familiares do Oficial de Justiça, João Batista Teixeira Abdala, 63 anos, lotado em 
Bom Jesus do Norte. O servidor, que foi vítima de um infarto na noite de ontem, 
será sepultado no cemitério de Mimoso do Sul, às 17 horas, onde residia. 
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REUNIÃO COM OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
O Sindijudiciário convida os Oficiais de Justiça a participarem do X CONJUD, na 
próxima sexta-feira, e os convoca a participarem de uma reunião com a Diretoria 
do Sindijudiciário, após o X Conjud, ainda no Hotel Canto do Sol, às 13h30, para 
tratar de temas pertinentes à classe. 
Na oportunidade serão discutidos assuntos como reajuste da indenização de 
transporte, segurança no exercício da função, relatório eletrônico de mandados, 
entre outros. 

 
A DIRETORIA 

 

 

  


