
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 30/06/2017 

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

 

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS UNIFICADAS 

 
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 e 26 c/c 23, 1.ª parte, todos da Carta Estatutária, para as Assembleias 
Gerais Extraordinárias Unificadas a serem realizadas nos dias 05/07/2017, quarta-feira, 14/07/2017, sexta-
feira e 21/07/2017, sexta-feira, todas a partir das 09h em primeira chamada, com quórum qualificado e às 
09h30min, em segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no Auditório II – Augusto Ruschi – 
andar Pilotis da Assembleia Legislativa, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, Vitória-ES, 
29.050-950, para deliberação dos seguintes pontos de pauta:  
 
- Data base e reajuste. 

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. 
 
Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, apenas os 
de natureza informativa. 
 
OBS: Será requerido o abono de ponto junto à Administração, bem como será efetuado o ressarcimento de 

despesas. 

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. PARTICIPE. 

 
O Sindijudiciário participou na manhã desta sexta-feira (30/06), das manifestações realizadas 

por trabalhadores contra as reformas da Previdência e Trabalhistas 
 

Centenas de trabalhadores se juntaram para mostrar o seu descontentamento com as reformas propostas 
apresentadas pelo atual governo. O SINDIJUDICIÁRIO participou dessas manifestações, por entender que as 
propostas são prejudiciais aos trabalhadores, quando retiram direitos trabalhistas e afetam as aposentadorias 
dos milhares de trabalhadores – público e privados – que serão obrigados a pagar pelo déficit a previdência 
social, déficit causado por Governos que permitiram desvios e renuncias fiscais que afetaram os cofres que 
garantem a aposentadoria dos trabalhadores. 

Convidamos todos os trabalhadores para mostrar sua indignação quanto às reformas propostas, solicitamos que 
mandem e-mail's ao Deputados e Senadores para os mesmo não aprovem medidas que afetam – 
EXCLUSIVAMENTE – os trabalhadores. 

Venham fazer parte dessa luta!!! 

 

Reunião com o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça 
 
Na noite dessa quinta-feira (29/06/2017) a Presidente do SINDIJUDICIÀRIO, Adda Lobato, acompanhada dos 
Diretores Pedro Antonio, Fernanda Morgado, Giovana Roriz e Elson Junior, além da Assessoria Jurídica do 
Sindicato, Dr. Hélio Pepe Moraes e Dr. Stephan Eduard Schneebeli, esteve reunida com o Presidente, Des. 
Annibal, para tratar da pauta de reivindicações para o exercício de 2017. 
A reunião ocorreu até às 20h30min, quando – ao final – o Desembargador Presidente comprometeu-se a 
apresentar uma contraproposta às reivindicações feitas pelo SINDIJUDICIÁRIO. 

Segue o link com a pauta de reivindicações de 2017 (Click aqui!). 

 

Vitória (ES), 30 de junho de 2017. 

A Diretoria 

http://sindjud.org.br/baixar_arquivo.php?arquivo=PAUTA_REIVINDICACOES_2017_PROTOCOlADA.pdf&aId=1084

