
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 27/11/2014 

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

DEFINIDO LOCAL DA FESTA EM LINHARES 
 

Atenção servidor de Linhares e região, a festa de confraternização no município já tem o 
local definido. Será no antigo Vaibs, ao lado do Bistrô, no bairro Lagoa do Meio. A 
comemoração será no dia 19 de dezembro, das 20 horas à 0 hora. 
As confirmações de presença são INDISPENSÁVEIS para a participação no evento e podem 
ser feitas até o dia 12 de dezembro diretamente no Sindijudiciário pelos números (27) 3357-
5029, com Vanésia, e 3357-5000, com Anielly, ou pelo telefone (27) 3264-2852, com o 
Diretor de Comunicação, Imprensa e Divulgação do Sindijudiciário, José Carolino Costa.  

RELAÇÃO DAS COMARCAS LIGADAS À SEÇÃO SINDICAL DE 
LINHARES 
 

Linhares, Água Doce do Norte, Aracruz, Conceição da Barra, Jaguaré, montanha, Mucurici, 
Pedro Canário, Rio Bananal e São Mateus. 
 
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$ 60,00, para as confraternizações do interior. 
Fax: (27) 3357-5035 
e-mails: polsindical@sindjud.com.br e politicasindical.sindjud@gmail.com 

 

ESCLARECIMENTO SOBRE A SEDE SOCIAL 
 

Diante de inúmeros questionamentos sobre a não realização da Festa de Final de ano dos 
servidores sindicalizados da Grande Vitória na Sede Social (Ponta da Fruta), bem como o 
fato dos sindicalizados não poderem usá-la, o Sindijudiciário esclarece que a mesma 
encontra-se interditada pelo Corpo de Bombeiros. 
A Diretoria informa que não está medindo esforços a fim de que as irregularidades 
apontadas sejam sanadas e o local possa ser liberado para o lazer dos sindicalizados. 
Na seção downloads, anexos de e-mails, do site do Sindicato (www.sindjud.com.br) 
seguem links para que possam ser visualizados laudos, pareceres e relatórios de 
engenheiros sobre o local 

A DIRETORIA 
 

  


