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

 

AGU AMANHÃ (24) FAZ ATO EM FRENTE AO TJES 
 
O Sindijudiciário junto com a Pública convoca todos os servidores públicos 
estaduais para uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a 
próxima quinta (24), a partir das 9h30, em frente ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo (TJES), conforme edital publicado (clique aqui) que irá 
analisar o retorno do governo Casagrande pela recomposição das perdas 
inflacionárias. Aos sindicalizados que participarem da Assembleia será solicitado 
abono de ponto e as despesas de transporte serão ressarcidas. 
 
 
A AGE tem como objetivo discutir as questões sobre a recomposição imediata de 
5.56%, a fixação de data base para os servidores e também a criação de mesa 
de negociação permanente. Além disso, a categoria pode decidir ou não pela 
deflagração de greve geral, após observados todos os requisitos previstos nas 
leis que disciplinam o direito de paralisação pelo Servidor Público Estadual. 
 

 
ASSEMBLEIA ELEGE DELEGADOS PARA  

CONGRESSO DA FENAJUD 

 
Aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no auditório da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo a Assembleia Geral Extraordinária que elegeu os 
delegados que participarão do congresso da FENAJUD. 
 
Os nomes que irão participar do congresso da federação, que acontecerá em 
Belo Horizonte, no dias 11 e 12 de dezembro, são:  Maria Clélia da Costa 
Almeida, Marcos Antônio Lemos Fabre, Thiago Emerich Andre Viscovi, Hermano 
Mattos de Souza, Ubiratan Ferreira, Daniel de Souza Correia, Nelson Lara 
Siqueira Junior, Carlos Thadeu Teixeira Duarte, Pedro Alexandre Hemerly, 
Sérgio Alves de Araújo e Flávia Boldi Pinto. 
 
Com o tema “Que Justiça é Essa?” o congresso debaterá as principais 
dificuldades enfrentadas pela categoria no país, além de votar outros pontos 
importantes. Para informações adicionais sobre o evento: https://fenajud.org.br/ 
 
 
 

A DIRETORIA 
Por todos os nossos direitos! 

http://www.sindjud.com.br/wp-content/uploads/2019/10/EDITAL_AGE_24-10.pdf
https://fenajud.org.br/

