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

SINDIJUDICIÁRIO REQUER AO TJES PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Na tarde desta quarta-feira (30/11), foi protocolado junto à Administração do Tribunal de Justiça requerimento (nº 
2016.01.755.191) solicitando prorrogação da Avaliação de Desempenho dos servidores para o início do recesso de 
2016.Como o recesso começa no dia 20 de dezembro, o prazo final da avaliação se encerra no dia 19/12. 

 
FENAJUD PARTICIPA DE ATO CONTRA A PEC 55, EM BRASÍLIA 

Por 61 votos a favor e 14 contra os senadores, aprovaram, em primeiro turno, na madrugada desta quarta-feira (30), 
a PEC 55 que congela durante 20 anos os investimentos em saúde, educação, políticas sociais e salários dos 
servidores públicos.  
Para protestar contra a votação da PEC da Morte sindicalistas, professores, estudantes e representantes da 
sociedade civil, fizeram um ato em frente ao Congresso Nacional. Entretanto, os manifestantes foram covardemente 
agredidos pela Polícia Militar do Distrito Federal.   

A PEC 55/2016 tem por finalidade promover no Brasil o desmonte do serviço público. 

A Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud) segue incansavelmente, junto com seus 
sindicatos filiados, na luta contra a retirada ou redução de qualquer direito dos trabalhadores.  
E na tarde desta terça (29), mais uma prova desta afirmação foi dada nas ruas da capital. Trabalhadores, estudantes, 
integrantes de movimentos sociais e a população em geral de todo o País realizaram o #OcupaBrasília.  

O ato começou com a concentração às 16h, no Museu da República. Após as 17h, os participantes foram 
covardemente agredidos no canteiro central e intermediações da Esplanada dos Ministérios. Bombas de gás 
lacrimogênio, agressões físicas e moral das mais variadas formas foram feitas pela Polícia Militar do Distrito Federal.  
Aprovada em primeiro turno, a PEC da Morte agora vai à segunda votação no Senado, para isso, requer o apoio de 
pelo menos três quintos dos parlamentares, ou seja, 49 dos 81 senadores. A votação em segundo turno está 
marcada para o dia 13 de dezembro. 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

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 da Carta Estatutária, para a Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 02/12/2016, sexta-feira, às 09h em primeira chamada, com quórum qualificado e às 09h30min, em 
segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no Auditório do Edifício Victória Office Tower, andar 
Mezanino, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 501 - Enseada do Suá, Vitória-ES, 29.050-911, Vitória/ES, para 
deliberação dos seguintes pontos de pauta:  
- Discussão do momento político; 

- Resolução 219/243 do CNJ; 

- TAG – Termo de Ajustamento de Gestão; 

- PEC 55; 

- Previdência Social; 

- Escolha dos Delegados para Brasília/DF; 

- Atualizações de Ações.  

Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, apenas os de 
natureza informativa. 
 

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

OBS.: Foi solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e passagem 

dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem em nome do servidor. Solicitamos aos que 

se deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em um mesmo veículo, evitando assim gastos 

desnecessários. 

Vitória (ES) 30 de novembro de 2016 

A DIRETORIA 


