
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 26/11/2014 

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

JÁ RESERVOU VAGA NA FESTA DE FINAL DE ANO? 
 

O Sindijudiciário alerta aos sindicalizados que o prazo para reservar vaga na 
Festa de Final de ano dos servidores da Grande Vitória, encerra-se 
impreterivelmente na sexta-feira, 28/11/14 (uma semana antes da festa). 
A festa de final de ano dos sindicalizados da Grande Vitória acontecerá no Ilha 
Acústico, na Ponta Formosa, na sexta-feira (05/12/14), das 21 horas à 1 hora. 
As confirmações de presença são INDISPENSÁVEIS para a participação nos 
eventos e deverão ser feitas diretamente no Sindijudiciário pelos números (27) 
3357-5029 com Vanésia e 3357-5000 com Anielly. 
Cada sindicalizado terá direito a levar um (01) acompanhante. 
CONVIDADO EXTRA: O Sindicalizado que quiser levar mais de um 
acompanhante, deverá pagar o valor de convidado extra, depositando na Conta 
Corrente do Sindicato (Banestes Ag: 076 – C.C 1829274) impreterivelmente até 
o dia da CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NAS FESTAS. 
O comprovante de depósito deverá ser enviado via fax ou e-mail junto com a 
cópia do documento de identificação do convidado, para que seu nome conste 
na lista de presença no dia da festa.  

⇒ Crianças até 7 anos não pagam 
⇒ Acima de 7 anos deverá ser pago o valor referente a convidado extra. 
 
Convidados extras: R$ 100,00 por pessoa para a Grande Vitória. 
Fax: (27) 3357-5035 
e-mails: polsindical@sindjud.com.br e politicasindical.sindjud@gmail.com  
DA ENTRADA NO LOCAL DE FESTA: Para entrar no local de festa, os 
sindicalizados deverão apresentar documento de identificação oficial com foto. 
OBSERVAÇÕES GERAIS:  

⇒ O Sindicato não pagará as despesas de combustível dos 
sindicalizados. 

⇒ As festas serão regionais. Dessa forma cada sindicalizado deverá 
participar da festa de sua região. 

 

FESTA DE VENDA NOVA 
 

O Sindijudiciário lembra que o prazo para reserva de vaga na Festa de Final de 
ano dos servidores de Venda Nova do Imigrante, encerra-se amanhã (27/11). 
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