
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 27/06/2017 

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

 

 

Assembleias Locais e Geral Extraordinárias 

 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
SINDIJUDICIÁRIO/ES, com base territorial em todo o Estado, CONVOCA os seus sindicalizados, com base no 
Título I, Capítulo V, Seção III, artigos 21, 26 e 26-A c/c 23, 1.ª parte, todos da Carta Estatutária, para as 
Assembleias Locais e Geral Extraordinárias que se realizarão, simultaneamente, no dia 30/06/2017, sexta-
feira, às 12h em primeira chamada, com quórum qualificado, e às 12h30min, em segunda chamada com 
qualquer número de sindicalizados, nos respectivos Fóruns de cada Comarca, para deliberação dos seguintes 
pontos de pauta:  
 
- Discussões sobre a Reforma da Previdência; 
- Discussões sobre a Reforma Trabalhista. 
 
Já nas Comarcas da Grande Vitória, os servidores se reunirão em frente à Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 
 
O presente Edital será afixado nos quadros de aviso da sede do SINDIJUDICIÁRIO/ES, disponibilizado na 
página eletrônica desta Entidade e publicado no Diário da Justiça. 
 
Alertamos que, em razão do disposto no artigo 26-A, § 2.º, as assembleias não poderão ter caráter deliberativo. 
 
OBS: Será requerido o abono de ponto junto à Administração. Como as Assembleias serão locais, não 

haverá ressarcimento de despesas com veículos ou combustível.  

 
A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. 

PARTICIPE. 
 
 
 

 
 

Encontro dos Delegados (as) Sindicais 2017 
 
Acontece nos dias 30 de junho e 01 de julho, o Encontro dos Delegados (as) Sindicais 2017. 
 
O evento que dura, dois dias, conta com programação de palestras de cunho formador para o importante papel 
do Delegado (a) Sindical em sua região, diante da atual situação da categoria no Estado. 
 
Dentre os palestrantes estarão, Maurício Abdalla Guerrieri - Professor - Doutor, integrante do departamento de 
filosofia da UFES, e Cid Cordeiro Silva – Economista, Consultor Sindical, especialista em finanças Públicas, 
mercado de trabalho e conjuntura Econômica. 
 
Para inscrições e maiores informações acesse o site do Sindicato, www.sindjud.com.br. 
 
 
 

Vitória (ES), 27 de junho de 2017. 

 

A Diretoria 


