
 

Assembleias regionais acontecem nesta semana 
 

Nesta quarta (01/06) e quinta (02/06), o Sindijudiciário realizará assembleias regionais 

em cinco municípios do Estado. As assembleias serão no período da manhã, das 9h 

ao meio-dia, tendo como pauta as negociações da última greve e discussões da 

categoria para este ano de 2016. 

Na sexta-feira, dia 03/06, acontecerá a Assembleia Geral de Vitória, no auditório do 

Ed. Victória Office Tower, na Enseada do Suá. 

Veja aqui o calendário das assembleias regionais: 

- Cachoeiro de Itapemirim - dia 1º de junho, no Salão do Júri do Fórum 

Desembargador Horta Araújo (Av. Monte Castelo, S/n, Independência – Cachoeiro de 

Itapemirim-ES, CEP: 29306-500); 

- Venda Nova do Imigrante - 02 de junho, no Salão do Júri do Fórum 
Desembargador José Vieira Coelho (Av. Evandi Américo Comarela - nº 971 - Bairro 
Marmin, Venda Nova do Imigrante-ES, CEP: 29375-000); 

- São Mateus - 02 de junho, no Auditório do Ministério Público (Av. João Nardoto, 
S/N (Jaqueline), São Mateus-ES, CEP: 29.936-160); 

- Colatina - 02 de junho, Salão do Júri do Fórum Juiz João Cláudio (Praça Sol 
Poente, nº 100 – Esplanada, Colatina-ES, CEP: 29702-710); 

- Linhares - 02 de junho, no Auditório do Ministério Público (Avenida Governador 
Florentino Avidos, número 80, salas 3, 4 e 5, Centro Comercial Center Norte 
Conceição, Bairro Conceição, Linhares); 

 

Reunião do Núcleo de Aposentados e Pensionistas é 
cancelada 

 
O Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sindijudiciário informa que a reunião 
marcada para esta sexta-feira, dia 03 de junho, está cancelada. O calendário de 
reuniões se mantém, e o próximo encontro do Núcleo será no dia 1º de julho.  
 
Demais dúvidas entrem em contato pelo telefone (27) 3357-5034. 

 

 
Inscrições para o Encontro de Delegados e Representantes 

vão até esta sexta-feira (03/06) 
  

No dia 11 de junho, acontecerá no Hotel Flamboyant, em Guarapari, o Encontro anual 

dos Delegados e Representantes da entidade. 

 

 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 31/05/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 



Durante dois dias será debatida a política sindical que o sindicato vai desenvolver com 

a categoria este ano. Entre os temas pautados estão a discussão do PLP 257/16 que, 

se aprovado, provocará o desmonte do serviço público no Brasil, e de outros 

assuntos de interesse dos servidores. A programação final será divulgada em breve. 

É importante a participação de todos os delegados e representantes, pois são eles o 

contato e a voz do Sindijudiciário nas Comarcas do Espírito Santo. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de junho através de ficha disponível no 

site do Sindicato. 

Obs.: O Servidor (a) que vier do interior e precisar se hospedar de sexta para sábado 

será liberada a hospedagem, mas é necessário que se comunique junto ao 

Sindijudiciário, com a funcionária Vanésia, pelo telefone (27) 3357-5029 ou e-mail 

polsindical@sindjud.com.br, para que seja feita a reserva no hotel. 
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