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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

Com os versos de Cora Coralina o Sindijudiciário parabeniza e homenageia 

neste dia a todas essas mulheres servidoras do Judiciário capixaba, guerreiras e 

batalhadoras que sempre nos ajudaram a alcançarmos nossas conquistas. 

Parabéns mulher pelo seu dia!  

 

“Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e 

não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos 

negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista”. (Cora Coralina) 

 
AUXÍLIO CRECHE 

 

Continuam as negociações com o TJES visando o Auxílio Creche e a 

regulamentação da Resolução 153 do CNJ (referente à indenização de 

diligências dos Oficiais de Justiça). Ontem (07/03/13) houve uma reunião entre 

o Presidente do Sindicato, Carlos Thadeu Teixeira Duarte e a Assessoria 

Econômica do TJES, e hoje aconteceu nova reunião entre os Diretores do 

Sindicato Paulo Antônio Rocha Ferrari, Francisco Manoel Bitencourt e a 

Assessoria Econômica do Tribunal de Justiça ainda não chegou-se a um acordo 

sobre a questão.  

 

PRAZO 
 

Encerra-se à meia noite de hoje o prazo para recadastramento dos 

sindicalizados (via internet) para que possam participar do sorteio de 1 (uma) 

TV LCD de 32 polegadas, 1 (um) tablet e 1 (um) notebook. O referido sorteio 

acontecerá às 14 horas da próxima terça-feira (12/03/13) na Sede 

Administrativa do Sindijudiciário. 

 

AGENDAS 
 

Os servidores da Comarca de Vila Velha poderão procurar a Delegada Sindical 

Marília Quintaes Tabachi (eleita ontem), no 3º Juizado Especial Cível, no 

Fórum novo de Vila Velha (ao lado da UVV), para pegarem suas respectivas 

agendas do Sindijudiciário/2013. Na ocasião também foi eleito o Delegado 

Sindical Suplente Alexandre Latorraca. 
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GUARAPARI 
 

O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte e a Diretora de 

Imprensa e Divulgação, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, estão hoje no 

Fórum de Guarapari realizando a entrega das agendas do Sindijudiciário/2013 

aos servidores sindicalizados daquela comarca. Algumas agendas foram 

entregues. Os servidores sindicalizados que não conseguiram retirar suas 

agendas deverão procurar na Secretaria do Juízo daquele Fórum. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


