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A primavera árabe é uma onda de 
manifestações revolucionárias no 
Oriente Médio e na África, entre os 
anos de 2010 e 2012.Os protestos 
têm compartilhado técnicas de 
resistência civil em campanhas 
sustentadas envolvendo greves, 
manifestações, passeatas e 
comícios, além do uso das mídias 
sociais, como Facebook, Twitter e 
Youtube, para organizar, comunicar 
e sensibilizar a população e a 
comunidade internacional em 
face de tentativas de repressão 
e censura na Internet por partes 
dos Estados. Esses protestos se 
diferem e muito, de manifestações 
do pseudo- revolucionários 
durante o período de Eleições 
Sinpojud. Os meios adotados para 

atingir os objetivos não coadunam 
com os discursos, tão pouco, 
demonstram as convictas intenções 
que possamos declarar como 
autênticos, fidedignos e confiáveis 
defensores do bem estar dos 
servidores do judiciário do Estado 
da Bahia. Vejamos, de maneira 
fria e lógica, as pessoas envolvidas 
nessa faceta, atacam copiosamente 
e levianamente todas as instâncias 
que gerem o Sindicato, mas, ao 
mesmo tempo, não apresentam 
em nenhum momento as provas 
que fundamentem tais acusações, e 
mesmo assim agem desmerecendo 
e ofendendo a honra das pessoas 
dignas e honestas.
O SINPOJUD aguarda intrépido e 
firme; um maravilhoso VERÃO, 
aquecido pelo brilho de novas 
conquistas, pois diferente desses 
que se dizem “revolucionários”, 
lutamos para construir uma única 
e justa consciência entre nós 
trabalhadores, para podermos 
conquistar e ampliar direitos, 
melhores condições de trabalho 
e reconhecimento na prática 
jurisdicional ofertada a toda 
sociedade baiana. 

Uma critica a "Primavera Árabe" eleitoreira

Por Jorge Cardoso - diretor de finanças e 
convênios do Sinpojud

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 

O judiciário baiano entrará em recesso a partir do dia 
20 de dezembro, conforme Decreto publicado pelo 
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, des. Mário 
Hirs. O Sinpojud deseja um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo a todos os servidores.

Feliz Natal !!!
Em nome do Sindicato 
dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da 
Bahia- Sinpojud,  desejo à 
todos os filiados, diretores e 
parceiros de luta, um Feliz 
Natal e um ano novo cheio 
de expectativas e motivação 
para continuarmos juntos, 
vencendo obstáculos 
e conquistando  dias 
melhores. 

Maria José Silva ‘Zezé’ 
(diretora-presidente do Sinpojud)
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A categoria do judiciário 
baiano reelegeu Zezé  
para gerir por mais 3 
anos o Sindicato dos 

Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia- Sinpojud. 
O resultado final das eleições 
Sinpojud saiu por volta das 23 
horas, da quinta-feira (29) e foi 
comemorado pela maioria dos 
filiados e membros da Chapa 1, 
na qual a presidente faz parte.  A 
Chapa vencedora, denominada 
“Experiência com renovação e 
luta” obteve 2090 votos.  A chapa 2 
obteve 1718 votos e a Chapa 3, 241 
votos. A nova mesa diretora será 
empossada em janeiro de 2013. O 
Conselho de Representantes será 
eleito a partir de uma assembleia 
da categoria que deve ser marcada 
pela diretoria em acordo com 
o Conselho de Representantes 
Sindicais.
A presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva, 'Zezé' agradeceu à 
categoria: "Agradeço a todos que 
confiaram em mim e o resultado 
das eleições confirmou a satisfação 
da categoria com minha gestão. 
Prometo trabalhar em prol da 
categoria, como sempre fiz", 
declarou Zezé.
As eleições do Sinpojud 
aconteceram nos dias 21 e 22 de 
novembro e mais de 6 mil filiados 
participaram das eleições em todo 
o estado. A categoria participou 
de maneira democrática de todo o 
processo eleitoral. 

Categoria elege Chapa 1 para o triênio 2013/2016
Após 4 dias de apuração, Comissão Eleitoral anuncia resultado das eleições Sinpojud

Processo Eleitoral Sinpojud
No dia  21 de novembro , o 
processo eleitoral do Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciario 
do Estado da Bahia - Sinpojud foi 
iniciado na capital e interior do 
estado.
No interior, as eleições foram 
realizadas nas sedes dos Fóruns 

Feliz Natal !!!

onde têm filiados aptos para  
votação e na capital foram 
disponibilizadas 10 (dez) urnas 
fixas e 2 (duas) urnas itinerantes 
(cartórios, juizados etc).
A apuração das eleições do 
Sinpojud teve inicio na quinta-
feira (21), na sede do Sinpojud. 
Mais de 6 mil filiados foram às 
urnas e exerceram seu direito 
de votar. Na capital, foram 10 
urnas fixas e duas itinerantes. A 
Comissão Eleitoral e o presidente 
da mesa, Edmundo Halsselman 
que participou da mesa só no 
primeiro dia e no segundo dia de 
apuração, membros da Chapa 
2 exigiram a saída do mesmo, 
conduziram os trabalhos sob 
a fiscalização de candidatos, 
mesários, fiscais e advogados. 
Primeiramente foram apurados 
os votos da capital e na sexta-
feira (23) iniciou a contagem 
das urnas das comarcas do 
interior. Na terça-feira (27), a 
Comissão Eleitoral reunida com 
os representantes das Chapas 
concorrentes às eleições do 
Sinpojud, advogados e fiscais 
apuraram mais 54 urnas e 
divulgaram o resultado parcial. 
A Chapa 1 continou liderando o 
placar com 1990 votos, a Chapa 
2, obteve 1604. Já a Chapa 3 
acumulou 236 votos.
O resultado das eleições foi 
divulgado no Diário da Justiça 
Eletrônico, através da Ata Final 
com a proclamação oficial 
dos resultados, no dia 12 de 
dezembro. 
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Conheça a nova diretoria do Sinpojud 2013/2016

Diretora Presidente
Maria José Santos da Silva - Oficial de 
Justiça/ Ilhéus

Diretor de Assuntos Jurídicos
Antônio dos Santos Ribeiro - Agente 
de Proteção/ Santo Antônio de Jesus

Diretor de Finanças e Convênios
Cristovam Lima de Oliveira- Oficial de 
Justiça/ Salvador

Diretor de Administração
Luiz Carlos Santos Sales - Escrevente/ 
Salvador

Diretora de Secretaria
Sandra da Silva Melo – Escrevente/ 
Simões Filho

Diretor de Mobilização e For. Sindical
Jorge Cardosos Dias- Oficial de 
Registro Civil/ Mundo Novo

Diretor de Imprensa e Divulgação
Zenildo Garcia de Castro - Oficial de 
Justiça/ Feira de Santana

Diretora de Assuntos Sociais
Vania Romilda Ferreira de Lima-Oficial 
de Justiça/ Salvador

Diretor de Assuntos Cul.e Desportivos
Mauricio Luiz de Souza Figueiredo- 
Digitador/ Alagoinhas

Suplente Diretoria : Marcelo Ladeia de 
Almeida –Oficial de Justiça Avaliador/
Buerarema

Suplente Diretoria :Antônio Moises 
Sobrinho -Téc. de Nível Médio/ 
Salvador

Suplente Diretoria : Guaraci Carvalho 
de Santana- Escrivã/Juazeiro/BA

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheira - Maristela Silva Lima – Escrivã/ Ipirá

1º Suplente -Diego Diniz Miranda –Escrevente/Wanderley
2º Suplente -Geassi Fraires Nascimento - Oficial de Justiça/ Barreiras
3º Suplente -Décio Almeida Silva- Oficial de Justiça/ Feira de Santana

Conselheiro - Manuel Inacio Cerqueira Suzart - Oficial de Justiça/Salvador
Conselheira - Edilene Vinhas Santos- Escrivã/ Mata de São João
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Entrevista Eliana Calmon

O Programa Perfil deste 
mês traz a Corregedora 
Nacional da Justiça, Eliana 
Calmon. Em entrevista à 

repórter Bianca Moreira, em Brasília, 
a ministra que conclui o seu mandato 
em setembro, falou sobre sua gestão 
frente à corregedoria. Após 20 anos na 
magistratura, Calmon passou 11 anos 
no Supremo Tribunal de Justiça, há 2 
anos foi empossada  Corregedora do 
CNJ. Agora, cumpre seu mandato e 
retorna para o Supremo. Eliana Calmon 
tornou-se um ícone no combate à 
corrupção dentro do judiciário, com a 
missão de fiscalizar o desempenho dos 
juízes e dos tribunais brasileiros.

Bianca Moreira - A senhora nasceu no 
dia 5 de novembro em Salvador/BA. 
Conte-nos sobre a sua infância.

Eliana Calmon - Sou a primeira filha 
de um casal de classe média. Tive uma 
infância muito boa. Salvador é uma 
cidade bem interessante e na década 
de 50/60 era uma cidade muito calma. 
Estudei no Colégio Nossa Senhora 
do Soledade. Fiz o primário, depois o 
ginásio e então fiz o Curso Clássico, 
no Colégio da Bahia. A essa altura já 
tinha ideia de que cursaria Direito. Pois 
naquela época, quem ia fazer Direito, 
fazia o Curso Clássico e quem ia fazer 
ciências exatas, fazia o científico. 

BM- Em algumas entrevistas, a 
senhora se declara como uma rebelde 
dentro do judiciário. Sempre foi 
assim? De quem acredita ter herdado 
o temperamento forte e destemido?

BM - Com que sentimento a senhora 
se despede da corregedoria do CNJ? 
Missão cumprida ou não?

BM - A Senhora é a favor da PEC 526, 
de autoria do Dep. Vicentinho (PT/
SP), que democratiza as eleições nos 
tribunais de justiça, cedendo aos 
servidores e magistrados o direito a 
votarem?

EC - Sim. A minha família é de muita 
gente irreverente. Somos tidas 
como mulheres irreverentes. Todas 
as mulheres da família Calmon são 
muito fortes. Elas não se conformam 
em manter o status quo. Queremos 
sempre avançar mais e é aí que muitas 
vezes  ficamos um pouco prejudicadas.

BM - A senhora se formou na 
Universidade Federal da Bahia em 
1968. Como foi sua trajetória no 
judiciário?

EC- Ao terminar o Curso Clássico, fiz 
vestibular para Direito, fui aprovada 
e iniciei o Curso de Direito. Entrei em 
março de 1964, logo depois, em abril, 
teve a revolução. A escola foi invadida 
e vários colegas foram presos. Mesmo 
assim, durante o curso, ainda havia 
muita política estudantil. Eu fazia 
parte de diretório, fiz muita passeata. 
Corri muito da polícia , que na ocasião 

EC- Sinto como missão cumprida. Na 
realidade faltou fazer muita coisa, mas 
eu consegui realizar muitas . A minha 
maior alegria foi o que eu constatei 
em São Paulo, que é o maior Tribunal 
do Brasil, onde estão concentrados 
60% das demandas do Brasil inteiro, 
já começa a se organizar dentro das 
regras e das normas traçadas pelo CNJ. 
Não mais resiste a aceitar a orientação 
e a regulação feita pelo CNJ. Isso pra 
mim  foi de um efeito fantástico, 
porque isso não acontece em outros 
estados.

Gostei imensamente dos três anos 
que passei lá. Conheci muitas pessoas 
interessantes, ampliei meu universo 
simbólico, porque no Colégio de freiras 
havia  certa limitação para entender de 
política e um pouco mais sobre a vida.

perseguia os estudantes universitários, 
mas sempre me mantive coerente. 
Porque eu não queria prejudicar os 
meus estudos. Tinha a ideia de ser 
promotora e queria fazer concurso 
para o Ministério Público. 
No último ano do curso , conheci o meu 
marido e me casei logo após a minha 
formatura, em dezembro de 1968. Foi 
uma formatura muito tumultuada, 
pois o reitor proibiu a realização de 
formaturas dentro da Universidade. 
Por isso me formei na secretaria da 
faculdade e por ordem do Comando do 
Exército não poderia haver mais de 20 
pessoas. Essa foi a minha formatura, 
marcada pela violência política do Ato 
Institucional nº 5, que foi dezembro de 
1968.

BM - O que tem a dizer do judiciário 
baiano? 

EC-  Os males da Bahia são muito antigos. 
É uma falta de gestão, devido a gestões 
tumultuadas e isso está passando de 
gestão para gestão, de administração 
para administração. Há necessidade 
de por um basta neste estado de 
coisas e ainda não chegou ninguém 
com a coragem suficiente para assumir 
este ônus. Está se deixando levar a 
administração dentro do ‘jeitinho’ a 
base do compadrio. Para não ficar ruim 
nem para os desembargadores, nem 
para os magistrados. O que eu sinto 

é que não há o interesse de servir, 
de prestar os serviços de uma forma 
eficiente e eficaz. Porque os serviços 
da justiça são prestados à coletividade 
e nós magistrados somos prestadores 
de serviços. 

BM - O que pode fazer a Corregedoria?

A Corregedoria já fez algumas coisas. 
Abre processo, dá prazo, mas o CNJ 
foi feito pra gente civilizada. Sinto do 
fundo do meu coração, mas no Tribunal 
da Bahia não existe sensibilidade para 
esta forma de proceder em relação à 
cúpula do Poder Judiciário. De forma 
que saio satisfeita em relação a muitos 
tribunais, que consegui colocar sobre 
os trilhos e começam  a disparar em 
termos de gestão. 

Na Bahia seria muito bom se isso 
acontecesse para acabar com esta 
linha sucessória, que quando elegemos 
sabemos que não vai dar ‘choque de 
gestão’. É como se colocassem alguém 
para desempenhar um papel de cantor 
que cumpre uma cantilena, mas não se 
importasse com os resultados. A ideia 
de que sempre foi assim e que nunca 
deu nenhum problema pra ninguém. 
Então vamos dar continuidade ao caos 
que sempre foi.
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O Centro Geriátrico das 
Obras Sociais Irmã Dulce 
denominado de Centro Dia, 
esteve na sede do Sinpojud 
no 10 de dezembro, para 
homenagear a presidente 
do sindicato, Zezé, a 
diretora de assuntos sociais 
da entidade, Romilda Lima 
e a funcionária Acksandra 
Souza.
De acordo com o fisio-

Aposentados do "Centro Dia " prestam
homenagem à presidente do Sinpojud

terapeuta e coordenador 
do Grupo, Dr. Eduardo 
Conceição, a iniciativa de 
homenagear o sindicato foi 
em virtude a parceria e ao 
espaço cedido pelo sindicato 
em junho deste ano, quando 
no Forró dos Aposentados 
o Grupo Dia se apresentou 
animando o evento.

Diretoria do Sinpojud se reúne com 
corregedora da comarca da capital

No dia 10 de dezembro, a 
presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva,  acompanhada dos 
diretores Zenildo Castro e 
Jorge Cardoso, reuniu-se com 
a corregedora da comarca da 
capital, des.ª Ivete Caldas. O 
objetivo da audiência foi tratar 
de alguns itens da pauta de 
reivindicação da categoria. Em 
pauta, a realização de concursos 
para as serventias judiciais 
e extrajudiciais , expediente 

dos cartórios de 6 horas para 
atendimento ao público, carteira 
funcional para aposentados, 
indenização de transportes dos 
oficiais de justiça, publicação 
de edital de remoção, dentre 
outros assuntos pertinentes 
à categoria. No encontro, 
a corregedora Ivete Caldas 
motivou os diretores e 
esperançosa declarou: “espero 
que juntos consigamos muitas 
coisas, porque algumas já 
conquistamos”.

Sinpojud participa do Coletivo Jurídico 

Nos dias 07 e 08 de dezembro, 
participaram do Coletivo Jurídico 
da Fenajud, Jorge Cardoso, diretor 
de finanças e convênios, o diretor 
jurídico eleito, Bhené Ribeiro e os 
advogados da assessoria jurídica do 
Sinpojud, Dr. Fabiano Balthazar e Dr. 
Goya Lamartine. O evento promovido 
pela Federação foi sediado em 
Florianópolis – SC, no Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina – Sinjusc. 

Os dois dias do Coletivo foram 
marcados por intensos debates, 
onde foi discutido o “Direito de 
Greve” no âmbito da Administração 
Pública Direta, face à recepção 
efetivada pelo Congresso Nacional 
do tratado firmado em Convenção 
da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) sob nº 151, no qual define 
diretrizes para negociação coletiva 
dos servidores públicos, através da 
suspensão temporária e pacifica 
das suas atividades, quanto durar o 
movimento de greve.
O diretor do Sinpojud, Jorge 
Cardoso destacou a importância de 
participar de encontros como este: 
“Reunir trabalhadores do judiciário, 
representados por seus sindicatos 
expõe a preocupação quanto à 
atual situação do Poder Judiciário”, 

finalizou o diretor .
Diversos representantes de centrais 
sindicais participaram do evento como: 
Fátima Reis (Central dos Trabalhadores 
do Brasil - CTB), Sebastião Soares (Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores 
-NCST), Sérgio Murilo (Central 
Sindical e Popular- CSP- Conlutas), 
Ivandro Moreira (Força Sindical), 
os quais abordaram a importância 
dos movimentos sindicais e suas 
conquistas de direitos em favor dos 
trabalhadores.

da Fenajud, em Florianópolis 
Filiado vence 3ª etapa de
campeonato de Jiu Jitsu

O subescrivão da 22ª Vara Civel 
Comercial de Salvador, Luis 
Eduardo Reis venceu a 3ª Etapa 
do Campeonato Baiano de Jiu Jitsu 
da Federação Baiana de Jiu Jitsu. 
O evento aconteceu no dia 9 de 
dezembro, no Clube Campomar no 
bairro de Piatã. O judoca pratica 
o esporte desde 2001, para Luis 
o jiu jitsu é um estilo de vida, e 
diz “o esporte mudou minha vida 
em todos os sentidos”, afirma o 
servidor.  Após o patrocínio do 
Sinpojud, Luis Reis já ganhou 6 
medalhas. Parabéns servidor !
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Comarca de Santo Estevão parabeniza 'Zezé' pela vitória

Os servidores da comarca de Santo 
Estevão encaminharam fax ao 
Sinpojud parabenizando a presidente 
do Sinpojud, Maria José Silva 'Zezé' 
pela vitoria nas eleições 2012. Os 
servidores pedem que a presidente, 
juntamente com os diretores 
continuem a defender os direitos 
da categoria. Além dessa comarca, 
outras comarcas encaminharam 
fax e emails parabenizando a nova 
diretoria do Sinpojud pela vitória . 

O Delegado Sindical da 
comarca de Jaguaripe- 

Bahia, Wilson Carneiro 
Guimarães  recebeu no dia 
11 de dezembro o título 
de Cidadão Jaguaripense, 
outorgado pela Câmara 
Municipal de Jaguaripe em 
reconhecimento dos serviços 
prestados à comunidade 
local.  A sessão solene foi 

Servidores destacam o trabalho realizado pela presidente do Sinpojud em defesa da categoria

Projeto vitorioso X Sindicalismo de voo cego! 
Pelas importantíssimas conquistas 
obtidas nas lutas recentes, 
inquestionavelmente, nos dias 
atuais, o SINPOJUD é o sindicato 
mais combativo do Serviço Público 
do nosso Estado.  Inúmeras batalhas 
foram travadas e vencidas por esta 
categoria aguerrida e combativa, 
liderada pela nossa colega Maria José 
(Zezé). 
Entendo que não existe “Zeismo”, 
continuísmo e nenhuma espécie de 
perpetuação a frente do SINPOJUD, 
como dizem, insistentemente, 
algumas pessoas maledicentes 
que abandonaram o nosso projeto 
vencedor. Logicamente não podemos 
e nem vamos personificar e atribuir 
estas conquistas apenas à nossa 
emblemática Zezé, afinal todos 
nós temos um mérito nas vitórias 
alcançadas. Mas, atenção colegas! 
Ultimamente, de forma repentina, 
alguns colegas, diretores que sempre 
marcharam ao lado do sindicato, 
agora “apedrejam” a Presidenta Zezé, 
de forma conspiradora e leviana, se 
voltam contra a nossa instituição, 
obstaculizando as ações positivas da 
nossa Diretoria. Ao invés de somar, 
passaram a subtrair a partir da 
dissidência de três dos nove Diretores 
que integram a diretoria da entidade. 
Este trio, meticulosamente, resolveu 
agir solapando o trabalho dentro do 
próprio sindicato, tentando macular 
a imagem da entidade, arduamente 
construída com muito trabalho ao 
longo dos anos.
Entendo que, num processo eleitoral, 
é legítimo o direito de qualquer 
filiado se colocar na condição de 
candidato, formando assim a sua 
chapa, pleiteando dirigir a categoria. 
Porém, quando se toma essa atitude, 
se pressupõe boas intenções e 
desprendimento para SERVIR aos 
trabalhadores e NÃO SE SERVIR 
DESTES.
Iniciamos o processo eleitoral com 
a escolha criteriosa e responsável 
da Comissão Eleitoral, cumprindo 
todos os requisitos estatutários: 
estabelecemos um Conselho de 
Representantes Sindicais, e, em 
regime de votação, elegemos a 
comissão, que, diga-se de passagem, 
mesmo debaixo de todo tipo de 
acusações e ofensas fez um excelente 

trabalho. Entendo que a saraivada 
de injúrias sofridas, que, aliás, atinge 
diretamente a maioria da categoria 
através dos Delegados Sindicais, os 
quais depositaram nos colegas da 
comissão a confiança necessária 
da missão de balizar o processo 
eleitoral, em nada acrescenta para os 
trabalhadores.
A campanha se deu em dois 
pólos bem delineados: primeiro, 
porque, democraticamente e com 
transparência, a chapa 1 propôs, 
ouviu, fez auto crítica e debateu 
com a base, segundo, porque a 
outra chapa se deteve na grande 
tônica   de  ataques levianos e sem o 
mínimo de embasamento, inclusive 
com acusações  hediondas no campo 
pessoal e familiar, desrespeitando, 
não digo, apenas os colegas, mas o 
sim o ser humano em sua plenitude. 
Entretanto o escrutínio veio e de 
forma soberana a categoria elegeu 
a chapa 1 para dirigir, juntamente 
com todos os seus filiados  o nosso 
Sindicato. 
Contudo, mesmo com a derrota 
sacramentada da outra chapa, seus 
integrantes, desesperadamente, 
engendram manobras incongruentes 
visando colocar todo o processo 
sobre suspeição, na vã tentativa de 
levar este pleito, que foi pautado 
nos pilares da democracia, para o 
pantanoso campo do “TAPETÃO”. 
A nossa categoria nunca foi e nunca 
será vacilante e já sabemos os 
objetivos de cada um dos integrantes 
da chapa derrotada. Tentarão destruir 
o nome da nossa instituição. Mas, 
todos nós, filiados, estaremos atentos 
às manobras organizadas. 
Dizemos NÃO ao Sindicalismo de vôo 
cego, cujo objetivo preponderante é 
alimentar as vaidades mais viscerais, 
como também os projetos pessoais 
daqueles que compõem esta horda 
de “Sindicalista de vôo cego”. Viva a 
democracia, viva ao SINPOJUD. Até a 
posse da nova Diretoria, com a certeza 
de que trabalharemos diuturnamente 
em prol da nossa categoria. De forma 
uníssona os trabalhadores clamam: 
NÃO AO TAPETÃO, RESPEITEM A 
NOSSA DECISÃO! Eleições se ganha é 
nas urnas! Parabéns coleg@s! Agora 
é arregaçar as mangas e mãos ao 
trabalho.  Um abraço fraterno.  

realizada na Casa de Leis, e o 
diretor de Imprensa, Zenildo 
Castro acompanhou a sessão 
representando o sindicato.  
O Sinpojud parabeniza o 
delegado pela honrosa 
qualificação e reconhecimento 
como cidadão Jaguaripense.

Por Maurício Figueiredo - diretor eleito de assuntos culturais e desportivos

Delegado recebe Título de
cidadão Jaguaripense



8 NOTÍCIAS

Juiz Vilebaldo Freitas recebe 

O Sinpojud tem diversas parcerias 
e convênios com instituições 
que disponibilizam descontos 
e benefícios para os filiados 
do sindicato. Os servidores 

Convênios: fi liados podem indicar
empresas para fi rmar parcerias

das comarcas do interior que 
tiverem interesse em indicar 
empresas (academias, óticas, 
farmácias, colégios, faculdades, 
entre outros), para firmar 
parceiras com o sindicato 
poderá encaminhar email para 
o endereço eletrônico do setor 
de convênios do Sinpojud, 
convênios@sinpojud.org.br 
ou entrar em contato com os 
telefones (71) 2109-3034 ou 
3042, com as informações de 
contatos das empresas.

No dia 28 de novembro, o juiz 
Vilebaldo José de Freitas Pereira 
foi homenageado durante a 
realização do seu 500º júri como 
titular da 2ª Vara do Tribunal do 
Júri de Salvador, no Fórum Ruy 
Barbosa. A presidente do Sinpojud 
, Maria José Silva 'Zezé' participou 
da homenagem ao juiz juntamente 
com colegas da magistratura, 
familiares, estudantes de Direito, 
membros da Defensoria Pública, 
Ministério Público e servidores do 
cartório.

À frente da 2ª Vara do Tribunal do 
Júri, desde 21 de junho de 2004, 
o juiz conta que, neste período, 
concedeu 177 absolvições e 
assinou 252 condenações, além de 
71 extinções de punibilidade.
A presidente Zezé destaca 
o empenho e dedicação do 
magistrado: "Parabenizo o juiz 
Vilebaldo Freitas pelos 500 
julgamentos, pelo empenho e ética  
no cumprimento do seu trabalho" 
pontou Maria José.

homenagem pela 500ª sessão do júri
Seminário da CTB/BA aborda
assédio moral nas instituições

Aconteceu entre os dias 05 e     
07 de dezembro, no Hotel 

Vitória Marina em Salvador/
BA, o Seminário de Política e 
Atualidade promovido pela CTB 
Bahia. Sindicalistas das mais 
diversas categorias estiveram 

presentes no evento.  No dia 07, 
a presidente do Sinpojud, Maria 
José Silva e a diretora Sandra 
Melo participaram do evento 
e assistiram à palestra da Dr.ª 
Margarida Barreto.  

A especialista Margarida 
Barreto explanou sobre o papel 
dos sindicatos no combate ao 
assédio moral  e denunciou: 
“Nos últimos 5 anos triplicou 
o número de trabalhadores 
assediados no Brasil”.

Nova Sede do Sinpojud
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Sessão de homenagem ao Dr. Vilebaldo Freitas

Arte : Daniel Viana - Sinpograph 


