
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 14/03/2014 

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

 

SERVIDORES DECIDEM ADOTAR POSIÇÃO MAIS FIRME NO DIÁLOGO 
COM O TJES 

 
Os servidores reunidos em Assembleia Geral decidiram adotar posição mais firme nas 
negociações com o TJES a partir de hoje. A Assembleia aconteceu no Auditório do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), na Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes (Beira Mar), em Bento Ferreira, para analisar, discutir e 
deliberar sobre as negociações das demandas da categoria em andamento com o 
TJES, bem como discussão sobre eventuais manifestações. 
A reunião aconteceu de forma tranquila, os debates foram calorosos, os servidores 
com os ânimos exaltados, demonstrando indignação, passaram a decidir sobre os 
pontos de pauta apresentados. 
Foi deliberado pelos servidores estipular prazo até o dia 02 de abril, para a 
manifestação da Presidência do TJES a respeito dos pedidos de data base, reajuste 
salarial (repondo a inflação), perdas salariais (15%) e a criação de comissões 
paritárias com membros do TJES e representantes dos servidores para analisar as 
demandas da categoria. 
Também foi decidido que nos dias 19/03, 26/03 e 04/04 (respectivamente quartas-
feiras), os servidores estarão trajando roupas pretas em sinal de protesto pela forma 
como vem sendo tratados os pleitos dos trabalhadores. 
Serão confeccionados adesivos em forma de bótons, para serem usados nos dias de 
manifestação. 
No dia 19 de março os servidores estarão concentrados às 11 horas na Praça do Papa e 
de lá, sairão em caminhada até a frente do TJES onde acontecerá uma Assembleia 
Geral. 
No dia 26 de março haverá uma Assembleia Geral em frente ao Fórum de Vitória. 
Outra Assembleia será realizada no dia 04 de abril, no Auditório do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), sito na Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes (Beira Mar), nº 2077, Bento Ferreira (em frente ao Clube Álvares Cabral). 
Essas Assembleias acontecerão em caráter permanente, sempre às quartas-feiras, com 
primeira chamada às 11 horas e segunda chamada às 11h30. 
OBS.: Será solicitado o abono do ponto dos trabalhadores sindicalizados. 
O Sindicato fará o ressarcimento do combustível e passagem daqueles que 
vierem do Interior do Estado mediante a apresentação de nota fiscal em 
nome do sindicalizado ou canhoto de cupom de passagem. Deverão 
permanecer nas Comarcas, 30% dos servidores por aplicação analógica à 
Lei de Greve. 
No dia 1º de abril haverá paralisação das atividades entre as 14 e 16 horas, e os 
servidores deverão estar mobilizados nas portas dos Fóruns. 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 
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19 DE MARÇO – DIA DE LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
QUALIDADE 

 
PARALISAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS 

 
Os inúmeros entraves do Governo Casagrande dificultam dar qualidade 
aos serviços públicos oferecidos para a sociedade capixaba, as Entidades 
representativas convocam os servidores públicos estaduais para a 
Paralisação Geral de 24 horas, a contar da zero hora do dia 19 de 
março. O movimento é uma resposta ao descaso do Governo Casagrande 
à pauta unificada dos servidores públicos. 
A indignação é geral. A paralisação de 24 horas é o nosso alerta, podendo 
resultar em GREVE GERAL do funcionalismo público estadual. A falta 
de qualidade nos serviços públicos, a precarização das estruturas e a 
desvalorização dos servidores contrasta com o que se esperava do 2º 
maior estado produtor de petróleo e gás do país, pelo visto, mais a serviço 
dos seus agentes financiadores do que do povo capixaba. 17 anos de 
congelamento do auxílio-alimentação. 
Nossa Luta: 

a) Concessão do auxílio-alimentação para os servidores que recebem 
por subsídio; 
b) Reajuste do auxílio-alimentação pelo IGPM (R$ 705,00); 
c) Política de gestão de pessoas que contemple as demandas dos 
servidores; 
d) Reajuste linear com três meses de atraso e aplicação de índice 
abaixo da inflação; 
e) Regulamentação do adicional de insalubridade, previsto na Lei 
Complementar 046/94; 
f) Regulamentação do auxílio-creche. 
No dia 19 de março vamos dar um basta ao desrespeito! 
 

JUNTOS, VAMOS CONSTRUIR UMA GREVE GERAL!  
SINDIPÚBLICOS – SINDSAUDEPREV – SINDIENFERMEIROS –SINDIPOL 
– SINDPD ASSIN – ASSIEMA – AFIDAF –ASSERDES – ADERTES – 
ALICERCE – ASSEDIO – ASSIOPES – ASPEN – AESAP – ASERVI – 
ACS/PMBM/ES - SINDIJUDICIÁRIO 

 
 


