
 

Assembleia Unificada de Todos os Servidores Estaduais 
na próxima quarta-feira, dia 8/07 

 
O Sindijudiciário/ES convoca todos os seus sindicalizados para 
comparecerem a Assembleia Unificada dos Servidores Estaduais, que será 
realizada na próxima quarta-feira, 08 de julho, às 10h na Praça do Papa, 
Enseada do Suá, Vitória.  
 
A assembleia é uma iniciativa do Fórum das Entidades dos Servidores Públicos 
do Espírito Santo – FESPES, e tem como objetivo lutar pela instauração da 
data base da categoria, pela recomposição de perdas salariais, entre outras 
reivindicações; além de protestar contra os cortes de verbas e o descaso do 
Governo Hartung com toda a população.   

 
Os servidores deverão comparecer ao ato vestindo roupas pretas em sinal de 
luto pela falta de valorização dos servidores públicos ou a camisa da nossa 
campanha e bottons. Aos servidores que não puderem comparecer, 
procedam da mesma forma em seus locais de trabalho. 

 
Será solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o 
ressarcimento de combustível e passagem dos servidores 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. 
 
 
FESPES - ACSPMBMES | ASCONTROL | ASSEMPES | ASSES | ASSOMES | 
SINDASPES | SINDEPES/ADEPOL | SINDIBANCÁRIOS | SINDIENFERMEIROS | 
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SINDPSI | SINDSAUDE | SINFES | SINPD 

 

 

Reuniões Setoriais na próxima quinta-feira, dia 9/07 
 

O Sindijudiciário/ES convoca todos os seus sindicalizados para participarem 
da 2.ª Reunião Setorial, a ser realizada, concomitantemente, no dia 
09/07/2015, quinta-feira, das 15 horas às 16 horas, nos Fóruns das 
respectivas Comarcas, a fim de discutir sobre as condições de trabalho, 
serviço público de qualidade e revisão geral anual.  

                         
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 06/07/2015 

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

 



Em pauta, também a avaliação do movimento do Sindijudiciário/ES  pela 
reposição das perdas inflacionárias da categoria, e participação do Sindicado 
na luta unificado com os demais setores de servidores públicos do estado. 

No site do Sindicato (www.sindjud.org.br) está disponível para download um 
modelo de ata, que deverá ser utilizado por cada Fórum na organização das 
reuniões.  

Após a realização, as atas e as listagens das respectivas reuniões deverão ser 
enviadas imediatamente para o e-mail polsindical@sindjud.com.br. 

Mais informações no site do sindicato www.sindjud.org.br e em nossa página 
no facebook www.facebook.com/sindjud.  
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