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

 
 

SESSÃO DO TRIBUNAL PLENO 
 

Não houve Sessão do Tribunal Pleno hoje no Tribunal de Justiça. A mesma foi 

transferida para a próxima segunda-feira (01/04). Esperamos que a Resolução 

referente ao Auxílio Creche dos filhos (seis anos de idade) dos trabalhadores 

do Judiciário capixaba e a regulamentação da Resolução 153 (referente à 

indenização de transporte dos Oficiais de Justiça) devam ser apreciadas e 

votadas na referida sessão. 
 

SORTEIO DE BRINDES 
 

Informamos que os brindes 1 (um) notebook, 1 (uma) TV LCD de 32 

polegadas e 1 (um) tablet serão sorteados amanhã, para os sindicalizados que 

fizeram recadastramento, durante a reunião de Diretoria do Sindicato, às 10 

horas. O resultado do sorteio será divulgado no site do Sindicato e no Centelha. 
  

FELIZ PÁSCOA 
 

O Sindijudiciário deseja a todos os trabalhadores do Judiciário capixaba, em 

especial aos sindicalizados, uma Feliz Pascoa. Que o verdadeiro sentido da 

Páscoa (renascimento, mudança) possa estar nos corações de cada um de nós, 

motivando-nos em busca de nossos ideais.  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, convoca todos 
os seus Sindicalizados, em especial os Analistas Judiciários – Oficiais de 
Justiça, conforme o Art. 23, § 1º da Carta Estatutária, para participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 27/03/13, quarta-feira, às 
9 horas em primeira chamada, e às 9h30, em segunda chamada, com 
qualquer número de sindicalizados no Auditório do Sindijudiciário, sito na 

Rua Neves Armond, nº 20, Praia do Suá, (ao lado da Igreja São Pedro), nesta 

capital para discutir a seguinte pauta: 

- Ciência e análise das negociações acerca da Resolução 153 do CNJ. 

Vitória (ES), 23 de março de 2013. 
Carlos Thadeu Teixeira Duarte 
Presidente do Sindijudiciário 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


