INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 11/12/2019
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo

ESTAMOS DE OLHO!
TRÂMITES DO PROCESSO DA PREVIDÊNCIA ESTÃO SENDO ACOMPANHADOS PELO SINDIJUDICIÁRIO
A atual diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, entendendo a importância do tema,
decidiu manter o posicionamento da diretoria anterior, em informar todos os andamentos do projeto de lei
complementar que regulamentará as regras de transição da Previdência dos Servidores Capixabas.
O sindicato tem acompanhado diariamente o site da Assembleia Legislativa do ES com o objetivo de
verificar se o governador já encaminhou o projeto. No entanto, até o dia de hoje (11) o fato ainda não
ocorreu. Desta forma, continuamos com o compromisso de alertar aos servidores, e esperamos que o
governador não faça qualquer tipo de alteração, na última semana antes do recesso, com a intenção de
frustrar a abertura de diálogo.
Além disso, o Sindijudiciário, juntamente com o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Sindilegis), irá protocolar amanhã (12) um ofício na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), solicitando uma reunião com o seu presidente, José Carlos
Rizk Filho. Como é conhecido por meio da imprensa local, Risk interpôs uma ação civil pública contra a
tramitação da PEC da Reeleição.
Por conta disso, os sindicatos irão solicitar que a OAB-ES analise a tramitação da PEC da Previdência e a
forma como foi conduzida tão rapidamente. Essa questão, na visão dos sindicatos, fere os princípios da
moralidade, da publicidade e principalmente da discussão democrática de um tema tão importante.

SINDIJUDICIÁRIO CRIA CONTA NO INSTARGRAM (@sindijuciario.es)
Nesta semana acabamos de abrir uma conta no Instagram - @sindijudiciario.es - para levar cada vez
mais informações aos nossos servidores. Segundo o site Neilpatel, o Instagram é a 4ª rede social mais
usada no Brasil, com mais de 65 milhões de usuários ativos. Estar presente nesta rede é uma ação para
estar sempre próximo ao nosso público, com o objetivo de estreitar laços e manter o canal de
comunicação aberto. Por isso, não perca tempo! Segue o sindicato lá!

POR TODOS OS NOSSOS DIREITOS
A Diretoria

