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A categoria possui o dinamismo que falta 
aos gestores públicos de diversas esferas, 
seja no executivo, legislativo ou no judi-

ciário, ou mesmo na cúpula do governo. Neste 
sentido entende-se como salutar a inquietação 
inerente nas bases dos filiados. 

A Direção do sindicato entende essa inquie-
tação como a mola propulsora que impulsiona 
a luta incessante pelas reivindicações da classe 
dos trabalhadores do judiciário.

Passamos por um momento de crise em 
nosso país e que tem atingido principalmente 
os trabalhadores, com constantes arrochos aos 
direitos e com isso a expectativa positiva tem se 
extinguindo. Hoje, instituições, governos e au-
toridades vivem uma fase de descrédito. O clima 
político é de desorientação. E as perspectivas 
econômicas são pouco animadoras. 

Diante da atual conjuntura é necessário 
muita cautela e diplomacia. A Diretoria Execu-
tiva do Sinpojud apresenta nesta 1º edição da 
Revista Tribuna Livre um demonstrativo do ba-
lanço da nossa gestão. Relacionaremos as con-
quistas alcançadas e galgadas com muita luta e 
cautela, além de manter direitos dos servidores.

Além disso, apresentamos a administração 
do patrimônio da categoria no Sinpojud, atra-
vés da economia em diversos setores e dos in-
vestimentos em outros de maior relevância.

Na certeza de que continuaremos juntos 
rumo aos nossos objetivos em comum é que 
desejo a todos, um ano de avanços ainda mais 
rumo à vitória. 

 
Boa Leitura a todos e um excelente 2017!

Prezado leitor

Zenildo Garcia Castro
Presidente do Sinpojud

Diretoria Executiva

Diretor Presidente

Zenildo Garcia de Castro

Diretor Jurídico

Maria José Santos Silva

Diretor de Finanças e Convênios

Antônio dos Santos Ribeiro

Diretor de Administração e Patrimônio

Cristovam Lima de Oliveira

Diretor de Secretaria

Luiz Cláudio Félix dos Santos

Diretor de Mobilização e Formação Sindical

Maurício Luiz de Souza Figueiredo

Diretor de Imprensa e Divulgação

Jorge Cardoso Dias

Diretor de Assuntos Sociais

Girlene de Jesus Santana

Diretor de Assuntos Culturais e Desportivos

Manuel Cerqueira Suzart 

Suplente da Diretoria Executiva
1º Suplente – Marcelo Ladeia de Almeida

2º Suplente – Januário Silva Neto
3º Suplente – Filogônio Rodrigues da Silva

Conselho Fiscal
Diego Diniz Miranda 

Edilene Vinhas Santos
Luiz Carlos Santos Sales

Suplente do Conselho Fiscal
1º Suplente – Wesley Cavalcante Stolze

2º Suplente – Dilma Silva Gonzaga
3º Suplente – Robertoni Mercês Nascimento

Conselho de Representantes Sindicais
Presidente – Makrisi Angeli de Sá

1º Secretário – Dalmo Gouveia

Equipe Técnica
Jorge Cardoso – diretor de Imprensa 

Bianca Moreira – jornalista/coord. de Imprensa 
(DRT/BA 3042)

Fernanda Gama - jornalista (DRT/BA 3533)
Projeto gráfico e editoração

Fernanda Gama
Tratamento de Imagens

Cristian Lopes
Fotos - Assessoria de Comunicação Sinpojud

Gráfica Santa Bárbara (GRASB)
6 mil exemplares. Distribuição Gratuita

Zenildo Garcia Castro
Presidente do Sinpojud

Diretoria Executiva

Diretor Presidente

Zenildo Garcia de Castro

Diretor Jurídico

Maria José Santos Silva

Diretor de Finanças e Convênios

Antônio dos Santos Ribeiro

Diretor de Administração e Patrimônio

Cristovam Lima de Oliveira

Diretor de Secretaria

Luiz Cláudio Félix dos Santos

Diretor de Mobilização e Formação Sindical

Maurício Luiz de Souza Figueiredo

Diretor de Imprensa e Divulgação

Jorge Cardoso Dias

Diretor de Assuntos Sociais

Girlene de Jesus Santana

Diretor de Assuntos Culturais e Desportivos

Manuel Cerqueira Suzart 

Suplente da Diretoria Executiva
1º Suplente – Marcelo Ladeia de Almeida

2º Suplente – Januário Silva Neto
3º Suplente – Filogônio Rodrigues da Silva

Conselho Fiscal
Presidente - Edilene Vinhas Santos

Vice-presidente - Diego Diniz Miranda 
Secretário - Luiz Carlos Santos Sales

Suplente do Conselho Fiscal
1º Suplente – Wesley Cavalcante Stolze

2º Suplente – Dilma Silva Gonzaga
3º Suplente – Robertoni Mercês Nascimento

Conselho de Representantes Sindicais
Presidente – Makrisi Angeli de Sá

1º Secretário – Dalmo Gouveia
1º Suplente – Vera Lúcia Freitas Matos

2º Suplente – Lana Sampaio Menezes de Oliveira

Equipe Técnica
Jorge Cardoso – diretor de Imprensa 

Bianca Moreira – jornalista/coord. de Imprensa 
(DRT/BA 3042)

Fernanda Gama - jornalista (DRT/BA 3533)
Projeto gráfico e editoração

Fernanda Gama
Capa e Contracapa

Bianca Moreira
Tratamento de Imagens

Cristian Lopes
Fotos - Assessoria de Comunicação Sinpojud

Gráfica Santa Bárbara (GRASB)
6 mil exemplares. Distribuição Gratuita



06 e 07
Comarcas recebem visitas do 

Sinpojud em 2016

08 e 09
Presidente luta por servidores 

10 e 11
Diretoria de Assuntos Jurídicos

12 e 13
Diretoria de Finanças e Convênios

14 e 15
Diretoria de Administração

16 e 17
Diretoria de Secretaria

18 e 19
Diretoria de Mobilização

20 e 21
Diretoria de Imprensa

22 e 23
Diretoria Social 

24 e 25
Diretoria de Cultura e Desportos 

04 e 05
Diretoria Executiva 

reinaugura nova sede

26 
Primeiro Conselho Sindical é 

realizado em Barreiras

27
Observatório oferece apoio a 

vítimas de assédio 

Sumário06 e 07
Comarcas recebem visitas do 

Sinpojud em 2016

08 e 09
Presidente luta por servidores 

10 e 11
Diretoria de Assuntos Jurídicos

12 e 13
Diretoria de Finanças e Convênios

14 e 15
Diretoria de Administração

16 e 17
Diretoria de Secretaria

18 e 19
Diretoria de Mobilização

20 e 21
Diretoria de Imprensa

22 e 23
Diretoria Social 

24 e 25
Diretoria de Cultura e Desportos 

04 e 05
Diretoria Executiva 

reinaugura nova sede

26 
Primeiro Conselho Regional é 

realizado em Barreiras

27
Observatório oferece apoio a 

vítimas de assédio 

Sumário



 REVISTA SINPOJUD

4

Sinpojud amplia patrimônio de 
filiados e reinaugura nova sede

A 
Diretoria Executiva do 

Sinpojud reinaugurou 

a nova sede da entida-

de no último dia 27 de 

janeiro. A partir desta data, todos 

os setores do Sindicato passam a 

funcionar no novo endereço, loca-

lizado da Rua Marujos do Brasil, nº 

42. Tororó.

A solenidade contou com a par-

ticipação de filiados, autoridades 

sindicais, ex-presidentes da entidade 

e funcionários. Na ocasião foi inau-

gurada a Galeria de Presidentes, con-

tando desde a fundação do Sinpojud 

com cinco membros, Agnaldo Cirino 

(in memoria), José Maria, Edmo D'el 

Rei Lima, Maria José Silva e o atual 

presidente Zenildo Castro.

Castro destaca a inauguração da 

galeria como uma homenagem. 

“Esta galeria demonstra meu abso-

luto respeito e homenagem a todos 

os presidentes do Sinpojud, que 

nesses 26 anos de fundação tem se 

edificado e consolidado como um 

sindicato forte, advindo de muita 

luta e dedicação de todos que por 

aqui passaram”.

A nova sede do Sinpojud poderá 

acolher filiados para que usufru-

am dos serviços oferecidos, atra-

vés dos setores de Aposentados e 

Pensionistas, Social, Mobilização, 

Cultura e Desportos, Convênios e 

Finanças, Jurídico, Imprensa, Se-

cretaria, além de um auditório para 

a realização de plenárias e reuniões.

Um dos pontos marcantes da 

solenidade foi a apresentação do 

Coral do Centro de Convivência 

de Aposentados e Pensionistas 

(CCAP), que sob a regência de Paola 

Dalva Kaká demonstrou toda afina-

ção, resultado dos ensaios promo-

vidos pelo Sinpojud e que têm por 

objetivo a inclusão dos aposenta-

dos filiados da 3ª idade.

A Diretoria Executiva do Sinpo-

jud abre as portas da nova sede 

acreditando que nessa nova fase 

em que o Sinpojud completa 26 

anos de fundação seja um tempo 

de renovação, no qual lutarão com 

afinco pelos interesses e anseios da 

categoria. Parabéns Sinpojud! Para-

béns filiados por essa conquista! 
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Diretoria Executiva visita mais de 130
comarcas no primeiro ano de gestão

C
om a promessa de 

aproximar o Sinpo-

jud à base, a nova Di-

retoria Executiva do 

Sinpojud visitou no primeiro 

ano de sua gestão mais de 130 

comarcas em todo estado. 

Levando informações, escla-

recendo dúvidas e conhecendo 

de perto as dificuldades en-

frentadas pelos servidores do 

interior, a Diretoria da entidade 

buscou solucionar cada difilcul-

dade, lutando junto ao Tribunal 

de Justiça da Bahia por melho-

rias para essas comarcas. 

O objetivo é que o Sinpojud 

Itinerante continue em 2017 e 

que ainda mais comarcas sejam 

visitadas pelo sindicato, pro-

porcionando o diálogo entre a 

entidade e seus filiados.  

Para o presidente do Sinpo-

jud, Zenildo Castro, as visitas 

realizadas foram um grande 

avanço e reaproximou os servi-

dores das comarcas do interior 

e o sindicato. 

“Quando assumi essa gestão 

prometi que lutaria por todos 

e é o que estou fazendo. Algu-

mas comarcas ficam muito lon-

ge de Salvador e isso dificulta o 

acesso e a comunicação entre 

o sindicato e o filiado. Por isso 

é importante que o Sinpojud 

mantenha essa aproximação e 

visite a base, independente da 

distância”, reitera Castro.

Além das visitas, o Sinpojud 

realizou o primeiro Conselho 

de Representantes Sindicais 

Regional. O evento, realizado 

na comarca de Barreiras, marca 

uma nova fase para o Conselho. 

“Foi uma alegria muito gran-

de para os delegados sindicais e 

principalmente para a regional. 

Conseguimos mais do que tirar 

o Conselho da capital, nós apro-

ximamos a estrutura diretiva à 

sua base”, declarou o presiden-

te do Conselho de Representan-

tes, Makrisi Angeli. 

O Conselho de Represen-

tantes Sindicais Regional do 

Sinpojud prossegue em 2017.  

Sinpojud 
Itinerante

6
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15/03 – Mata de São João e 
Dias D’Ávila

16/03 – Candeias e Simões Filho

17/03 – Serrinha,  Santa Bár-
bara e Euclides da Cunha

18/03 – Santa Luz

04/04 – São Desidério e Luiz 
Eduardo Magalhães

05/04 – Riachão das Neves, 
Santa Rita de Cássia e Formosa

06/04 – Angical e Cotegipe 

07/04 – Ibotirama, Seabra e 
Palmeiras

08/04 – Lençois

02/05 – Ipirá, Itaberaba e Ruy 
Barbosa

03/05 – Mundo Novo, Piriti-
ba, Miguel Calmon e Jacobina

04/05 – Saúde, Pindobaçu, Cam-
po Formoso e Senhor do Bonfim

05/05 – Itiúba, Cansanção e 
Monte Santo

06/05 – Queimadas e Santa Luz

30/05 – Nazaré, Santo Antô-
nio de Jesus

31/05 – Laje, Mutuípe e Ubaíra

01/06 – Santa Inês, Jaguaqua-
ra e Brejões

02/06 – Amargosa, Santa Te-
resinha, Castro Alves e Milagres

29/06 a 01/07 – Paulo Afonso

04/07 – São Francisco do Conde

05/07 – Maragogipe, São félix 
e Muritiba

06/07 – Cruz das Almas, Con-
ceição do Almeida e São Felipe

07/07 – Sapeaçu, Governador 
Mangabeira e São Gançalo dos 
Campos 

08/07 – São Sebastião do Passé

02/08 – Pilão Arcado e Remanso

03/08 – Casa Nova e Sobradinho

04/08 – Sento Sé

15/08 – Morro do Chapéu

16/08 – João Dourado, Presi-
dente Dultra e São Gabriel

17/08 – Xique-Xique , Gentio 
do Ouro e Central

18/08 – Barra do Mendes, La-
pão e Canarana

19/08- Iraquara

19/09 – Maracás e Itirucú

21/09 – Capim Grosso, Valen-
te e Retirolândia

29/09 – Iaçú e Mairí

04/10 – Entre Rios e Esplanada

05/10 – Conde, Acajutiba e 
Rio Real

06/10 – Olindina, Nova Soure 
e Cipó

24/10 – Itaparica e Valença

25/10 – Taperoá, Ituberá e 
Camamu

26/10 Maraú

27/10 – Itacaré

08/11 – Bom Jesus da Lapa

09/11 – Riachão de Santana, 
Igaporã e Caetité

10/11 – Carinhanha, Palmas 
de Monte Alto

11/11 – Urandi

29/11 a 02/12 – Guanambi

29/11 – Brumado e Anagé

30/11 – Marani e Itarantin

01/12 – Iotapetinga, Itororó, Iguaí

02/12 – Poção, Planalto e 
Barra do Choça

Confira a lista das comarcas visitadas 
pelo Sinpojud em 2016:

7www.sinpojud.org.br
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Presidência
Presidente luta para manter 

direitos dos servidores

S
ob a administração do 

atual presidente da en-

tidade, Zenildo Castro, 

além da questão orga-

nizacional do Sindicato, avanços 

significativos ocorreram tan-

to para os filiados do Sinpojud 

quanto para toda a categoria. 

Salientando que mesmo em 

tempo de crise,  algumas con-

quistas se tornaram possíveis e 

já começaram a serem pagas e 

Apesar de momento difícil vivido no país, o presidente do Sinpojud continua lutando pelos direitos dos 
servidores do Judiciário da Bahia. 

continuarão na medida do possí-

vel, como o pagamento de passi-

vo das substituições, progressão 

por titulação, abono permanên-

cia e diferença da CET. 

Para Castro, apesar do mo-

mento delicado, a luta dos traba-

lhadores não pode parar. “Sabe-

mos que o país está enfrentando 

um momento de crise, mas o ser-

vidor não pode pagar essa conta. 

Agora, mais do que nunca, é ne-

cessário mostrarmos nossa força 

através da união e das mobiliza-

ções das categorias. A PEC 287 

vai prejudicar todos os trabalho-

res, por isso não podemos de-

sanimar e temos que continuar 

unidos, pois assim, somos mais 

fortes”, declara o presidente do 

Sinpojud.

Veja a seguir algumas das rei-

vindicações do sindicato que fo-

ram atendidas em 2016 pelo Tri-

bunal de Justiça da Bahia.

8
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Outras reivindicações 
atendidas:

A concessão do auxílio alimen-

tação no período de gozo da licen-

ça prêmio é mais uma vitória para 

os servidores, conquistada através 

da negociação entre o Sinpojud e a 

presidência do tribunal. 

Extensão da licença 
paternidade 

Em abril de 2016 o Sinpojud in-

gressou com Requerimento Admi-

nistrativo TJ-ADM-2016/19027 para 

obter extensão da licença paterni-

dade  de  cinco para 20 dias. Em se-

tembro foi publicada a Resolução 

16/2016 ampliando em 15 dias a licen-

ça paternidade dos servidores.

Aumento da margem 
consignável
Aumento da margem 

consignável

Fruto do Pedido Administrativo 

nº TJ-ADM- 2016/15658 protocola-

do em abril de 2016, o aumento da 

margem consignável foi outro be-

neficio conquistado nessa gestão. 

A partir do Decreto 879/2016, a 

margem consignável de 30% para 

35% das consignações facultativas, 

cujo percentual de 5% serão reser-

vados exclusivamente para: amor-

tização de despesas contraídas por 

meio do cartão crédito, e para a uti-

lização com a finalidade de saque 

por meio do cartão de crédito. 

Concessão de auxílio 
alimentação durante 

licença-prêmio

Após pedido do Sinpojud a con-

tribuição sindical da margem con-

signável deixa de ser facultativa e 

passa a ser compulsória, a qual não 

incide mais na soma da margem 

consignável dos servidores. 

A medida é fruto do Pedi-

do Administrativo nº TJ-ADM- 

2016/15658 protocolado em abril 

de pelo presidente do Sinpojud, Ze-

nildo Castro à Presidência do TJBA.

Contribuição 
facultativa em 

compulsória

Progressão avança 
com projeto piloto 

da CPA

Com a reivindicação do Sinpo-

jud o TJBA criou a Comissão de 

Progressão e Avaliação (CPA) 

que tem o diretor do sindicato 

Antônio Ribeiro ‘Bhené’ como 

membro e um programa através 

do qual será realizada a avaliação 

de Progressão por Merecimento 

dos servidores do TJBA de acordo 

com a Resolução 01/2013.

A avaliação será realizada por 

quadrimestre em anos alterna-

dos, já que em um ano ocorre a 

Progressão por Antiguidade e 

no outro, a Progressão por Mere-

cimento. A intenção é que já no 

mês de maio sejam efetivadas a 

progressão dos servidores que 

fazem aniversário funcional, en-

tre os meses de janeiro e abril. 

Para isso o servidor tem que ser 

aprovado na avaliação que em 

caso negativo cabe recurso à Co-

missão. Os critérios de avaliação 

estão divididos em quatro quesi-

tos, são eles: disciplina, produti-

vidade, assiduidade e responsa-

bilidade. A Diretoria Executiva do 

Sinpojud orienta aos servidores 

que leiam com muita atenção a 

Resolução 01/2013. 

Aumento do ticket 
alimentação 

Após inúmeras reuniões de ne-

gociação com a presidente do TJBA, 

des.ª Maria do Socorro, o Sinpo-

jud conquistou o aumento no ti-

cket alimentação, que passará de  

de 862 reais para mil reais. O reajuste 

será creditado na folha de pagamen-

to de fevereiro retroativo a janeiro.

9www.sinpojud.org.br



 REVISTA SINPOJUD

10

Diretoria de Assuntos Juridicos 
Jurídico em números

A 
Assessoria Jurí-

dica do Sinpojud, 

sob a supervisão 

da diretora de as-

suntos jurídicos, Maria José 

Silva ‘Zezé’, conta com uma 

equipe de três advogados, dois 

estagiários e dois assistentes  

administrativos.

O setor jurídico do Sinpojud 

tem como objetivo orientar os 

filiados da entidade quanto aos 

seus direitos e deveres como 

funcionários do Tribunal de Jus-

tiça da Bahia e dar assistência ju-

rídica em casos de necessidade, 

trabalhando e defendo  sempre 

os servidores.

A Assessoria Jurídica da enti-

dade atua tanto na capital, como 

no interior do estado em defesa 

dos filiados, enviando os advo-

gados da entidade para as co-

marcas em casos de audiências.

 De acordo com informações 

do setor,  em 2016 o mês que 

mais houve atendimento foi o 

mês de abril. Cerca de 40 aten-

dimentos ocorreram neste mês. 

Houve acompanhamento à 

cinco servidores que respondem 

processos administrativos na 

capital, 15 processos administra-

tivos no interior, duas ações ci-

vis públicas, cinco sindicâncias 

em Salvador, 11 sindicâncias no 

interior, 18 processos diversos e 

mais quatro ações do Sinpojud.

Desses processos, 10 foram 

arquivados, sendo eles seis da 

comarca do interior e quatro da 

comarca de Salvador. 

Caso o servidor necessite-

agendar horário com os asses-

sores jurídicos da entidade ou 

mesmo com a diretora da pasta, 

Maria José, poderá entrar em 

contato através dos telefones: 

(71) 2109 3018/3017 ou mesmo 

através do e-mail: juridico@

sinpojud.org.br.

Além das informações já ci-

tadas, o Sinpojud também vem 

lutando judicialmente pelo pa-

gamento dos passivos dos 18%, 

a pecúnia da licença-prêmio e a 

correção dos valores recebidos 

pelas pensionistas do Poder Ju-

diciário baiano. 

Confira mais informações so-

bre esses processos e o devido 

andamento na página a seguir. 

O presidente do Sinpojud, 

Zenildo castro, investiu no setor 

com a contratação de assisten-

tes administrativos e aparelha-

mento do Setor. 

A Assessoria Jurídica do Sinpojud conta com a supervisão da diretora da entidade, Maria José Silva “Zezé” 
e o apoio de três advogados dois estagiários e dois assistentes administrativos.

10
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Ações 
Jurídicas

18% do passivo do PCS

O STF reconheceu que é um direito dos servidores do Poder Judicário do Estado da Bahia, o pagamento dos 

18% e já reconheceu que a correção da vantagem pessoal de eficiência é um direito líquido e certo do servidor. 

O Sinpojud impetrou Mandado de Segurança em 2010, ganhou no primeiro grau, foi até o STJ e o STF. 

Os valores que insidiam sobre a vantagem pessoal de eficiência já foram atualizados e corrigidos e estará 

disponível para consulta até o dia 13 de março no RHNET.  Só tem direito a receber agora o passivo. É esse pas-

sivo que está sendo negociado com o TJBA e caso até o mês de março a Diretoria não obtenha uma posição,  

a solução é entrar com execução, o que o Sinpojud está evitando, porque caso entre com execução somente 

serão contemplados os filiados do Sinpojud, mas é uma possibilidade. 

Pecúnia das Licença-prêmio

O Sinpojud impetrou MS coletivo n. 0024967-41.2016.8.05.0000 em favor dos seus filiados que conquista-

ram o direito para converter licença-prêmio em pecúnia. A ação tramita no Gabinete da des.ª Maria de Fátima 

Silva Carvalho. O Sinpojud entende que houve motivação de causa contida em Decretos expedidos e publica-

dos pelo próprio TJBA, além do quadro deficitário de servidores, criando os impedimentos para inviabilizar os 

servidores a obterem o benefício nos períodos devidos e garantidos pela lei anterior.

Pensionistas

O Sinpojud impetrou diversos Mandados de Segurança requerendo a correção do valor dos benefícios per-

cebidos pelas (os) pensionistas do Poder Judiciário., em 2012. Até o momento 99 pensionistas já tiveram seus 

benefícios atualizados, inclusive os que recebiam até um salário minimo já estão recebendo correspondente ao 

valor do salário do servidor se vivo fossem, graças a referida ação.

PP para substituição de subescrivão

O Pedido de Providência nº 0003372-25.25.206.2.00.0000 tramita no CNJ e requer a concessão de efeitos 

financeiros às designações de servidores do TJBA, para o exercício das funções de subescrivão. A ação faz jus 

à diferença de remuneração quando designados para exercer as atribuições de subescrivão, mesmo quando há 

analista judiciário lotado na respectiva unidade judiciária. Aguarda-se a decisão do relator do processo.

11www.sinpojud.org.br
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Diretoria de Finanças e Convênios
 Mais de 100 empresas conveniadas 
com descontos especiais a filiados 

A 
Diretoria de Finan-

ças e Convênios 

trabalha unida ao 

presidente, Zenil-

do Castro, para manter as con-

tas equilibradas e em condições 

de proporcionar às demais Dire-

torias recursos para realizar suas 

funções estatutárias. 

A Diretoria Financeira ainda 

tem que garantir a realização das 

reuniões do Conselho de Repre-

sentantes Sindicais e do Conse-

lho Fiscal, para que os mesmos 

exerçam o seu papel de delega-

dos, junto à sua Regional/Co-

marca. Além disso, a realização 

de eventos, como seminários e 

congressos também depende do 

apoio da Diretoria de Finanças e 

Convênios. 

No primeiro ano da atual Dire-

toria, muito foi alcançado para o 

melhoramento do Sindicato, com 

o suporte da Diretoria financei-

ra, como a ampliação da frota de 

veículos, as reformas da Casa de 

Passagem e da Colônia de Férias e 

a adequação das dependências da 

sede nova para liberação do habi-

te-se. “Trabalhamos para garantir 

os recursos que as demais Direto-

rias necessitam para que assim o 

filiado seja beneficiado”, ressalta 

o diretor da pasta, Antônio Ribei-

ro “Bhené”.

O Departamento de Convênios 

que é subordinado à Diretoria de 

Finanças, sob a direção de Antônio 

Ribeiro ‘Bhené’, atualmente conta 

com mais de 100 empresas filia-

das ao Sinpojud, as quais oferecem 

descontos exclusivos aos filiados 

ao Sinpojud. Clínicas, acadêmias, 

faculdades, escolas, salões de be-

leza, estética e muito mais, são 

alguns dos segmentos que dispo-

nibilizam atendimento personali-

zado aos filiados à entidade. 

O filiado pode indicar empre-

sas para que a equipe de Convê-

nios possa entrar em contato para 

firmar parceria e assim conseguir 

descontos especiais. 

A diretoria de Finanças e Convênios trabalha com os funcionários da entidade para garantir o melhor ao filiado da entidade.
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Diretoria de Administração 
Sindicato tem economia de 36% no 

primeiro ano de gestão

O 
presidente da enti-

dade, Zenildo Castro, 

através da Diretoria de 

Administração e Patri-

mônio, atualmente sob a gestão 

do diretor Cristovam Lima, conta 

com o suporte de um administra-

dor e de mais três colaboradores.  

Diversas medidas foram adota-

das nesta gestão, no sentido de ad-

ministrar o patrimônio dos filiados 

buscando priorizar investimentos 

necessários e que trarão economia 

a médio e a longo prazo. 

Atualmente o Sinpojud já atinge 

o índice de 36% de economia.

Trabalho do diretor de Administração do Sinpojud, Cristovam Lima,
e da sua equipe trouxe economia.

Mudanças e economias:

Adequação das dependências da sede nova para liberação do Habite-se

Desde que as obras da sede 

nova do Sinpojud foram con-

cluídas, alguns problemas para 

a liberação do habite-se foram 

apontados pelo Órgão respon-

sável. Nesta gestão, a Diretoria 

de Administração e Patrimônio 

adequou as exigências da Sucon e 

finalmente conseguiu a liberação 

da mudança para a nova sede do 

Sinpojud. A partir daí o Sinpojud 

ocupa um patamar de maior sede 

sindical do Brasil. Projeto conclu-

ído na atual gestão do presidente 

Zenildo Castro. A nova sede fica 

localizada na Rua Marujos do Bra-

sil, n°42 Tororó, Nazaré. 
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Reforma da Colônia de Férias Chácara do Alto

Com a reforma da Colônia de 

Férias foram realizadas obras  nas 

dependências e na piscina, sendo 

substituídas as pastilhas e colo-

cadas bordas ergométricas para 

evitar possíveis acidentes com os 

filiados.  Além disso, os banheiros 

também passaram por reformas.

Também foram adotadas me-

didas de segurança, como a am-

pliação do sistema de câmeras de 

segurança.

Reforma na Casa de Passagem

Durante a nova gestão foram 

realizadas melhorias na Casa de 

passagem, com obras de manu-

tenção e pintura. Também hou-

ve  modernização da rede elétri-

ca, substituindo a fiação antiga 

por uma mais econômica, além 

da substituição da iluminação 

antiga por lâmpadas de LED que 

proporcionam menor consumo 

de energia. Todos os colchões 

foram substituídos por colchões 

ortopédicos. 

Ampliação da frota 
de veículos

A diretoria ampliou a frota de 

carros e adquiriu carros mais eco-

nômicos, com manutenção mais 

barata, reduzindo também o cus-

to com combustível. Atualmente 

o sindicato conta com seis veícu-

los pequenos e uma Dukato para 

eventos e viagens . 

Redução de eventos

No primeiro ano de gestão o 

Sinpojud reduziu o calendário 

de eventos comemorativos e nos 

eventos realizados, buscou a con-

tratação de artistas locais e me-

nos conhecidos, com isso, além 

de reduzir custos, incentiva e va-

loriza novos artistas locais.

Imunidade Tributária

Após meses de luta, o Setor 

de Patrimônio e Administração 

adquiriu imunidade tributária 

junto à Prefeitura Municipal de 

Salvador.

Com isso, o Sinpojud passa a 

economizar com impostos como 

IPTU e outros. 

15www.sinpojud.org.br
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Diretoria de Secretaria
Filiação aumenta 
na atual gestão

A 
Diretoria de Se-

cretaria conta com 

um diretor e duas 

assistentes admi-

nistrativas, para realizar um tra-

balho que visa o melhor atendi-

mento ao servidor filiado, pois 

trata-se da Diretoria responsável 

pela inclusão do servidor do ju-

diciário ao quadro de associados 

ao Sinpojud, através da atuali-

zação dos dados cadastrais dos 

servidores, da emissão de di-

versos documentos, detentora 

da guarda de documentações 

do Sinpojud, além de cuidar da 

viabilidade da convocatória dos 

conselhos e assembleias.

A longo do ano de 2016, da-

dos da Diretoria de Secretaria 

revelam que 50% dos pedidos 

de desfiliação, eram motivados 

pela necessidade de o servidor 

liberar margem consignável 

para recorrer a empréstimos 

bancários devido a dificuldades 

financeiras ou necessidades 

pessoais e particulares. 

Com a publicação do Decre-

to Judiciário 879/2016, fruto 

de reivindicação do sindicato, 

preconiza-se que a contribui-

ção mensal sindical passa a ser 

compulsória, e o servidor não 

mais depende de sua margem 

consignável para ter o descon-

to desta no seu contracheque, 

possibilitando assim o maior 

número de filiações nos meses 

consequentes. 

A Diretoria de Secretaria 

está regularizando a filiação 

dos servidores e resgatando as 

solicitações de filiação que não 

foram efetivadas por falta de 

margem consignável.

O diretor de Secretaria, 'Qui-

xabeira', também atribui o au-

mento nas filiações sindicais 

às constantes visitas realizadas 

nas unidades Judiciais da capi-

tal e do interior, além da melho-

ria na atuação da atual Direto-

ria e dos delegados sindicais do 

Sinpojud sempre comprometi-

dos com as causas dos servido-

res. “Estamos trabalhando para 

nos aproxímar da base e enten-

der o que ela mais precisa. O 

objetivo principal dessa gestão 

é o filiado”, destaca Quixabeira. 

O presidente, Zenildo Cas-

tro, ressalta a importância de 

que o servidor esteja filiado à 

entidade para que esteja assis-

tido nas nas causas e tenha  a 

preservação de direitos através 

do Sinpojud. 

O diretor da Secretaria, Luiz Félix “Quixabeira”, conta com duas funcionárias 
para auxiliá-lo  no trabalho do setor.
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Atualização 
Cadastral

A 
Secretaria está 

enviando formulá-

rios de atualização 

cadastral aos servi-

dores das comarcas do interior 

através dos Correios e encami-

nhando também através dos 

delegados sindicais, que assu-

mem um importante papel nes-

ta função.

 Porém, a Diretoria de Secre-

taria ainda reforça a necessidade 

de atualização dos servidores fi-

liados, que atualmente atingem 

o número de 6.171. Destes servi-

dores, apenas 800 realizaram o 

recadastramento. 

A meta de atualização é de 

100% dos filiados da capital e do 

interior até o primeiro trimestre 

de 2017.

“A constante atualização dos 

dados cadastrais dos nossos fi-

liados possibilita um elo de co-

municação mais personalizado 

e eficiente entre o servidor e a 

entidade. Uma informação de lo-

tação desatualizada, um e-mail 

que não está cadastrado ou um 

simples número de telefone 

errado, acaba se tornando um 

transtorno na hora de contactar 

o servidor. Vivemos em plena 

era da informatização e poder 

criar um vínculo de relaciona-

mento mais próximo é algo de 

extrema importância”, destaca a 

auxiliar administrativo, Maiana 

Mota, que trabalha no Setor.  

A atualização cadastral pode 

ser realizada pelo filiado no por-

tal www.sinpojud.org.br/reca-

dastro.php. 

A Secretaria já está fazen-

do levantamento dos filiados 

que não enviaram seus dados 

para atualização de cadastro e 

irá entrar em contato com os 

mesmos para explicar  a impor-

tância da atualização, estabe-

lecendo o prazo de 30 dias, a 

partir da data do contato, para 

o envio do formulário com os 

dados necessários. 

Os delegados sindicais tam-

bém auxiliarão a Secretaria 

com a cobrança das informa-

ções junto aos servidores, para 

que a atualização seja realizada 

com sucesso. Caso a meta não 

seja atingida no prazo, o setor 

entrará em contato com os fi-

liados, cobrando o envio das 

informações.

Vale ressaltar que caso os da-

dos dos filiados não estejam em 

dia, isso prejudica tanto o con-

tato Sindicato/servidor quanto 

o envio de correspondência ou 

até mesmo brindes do Sinpojud, 

como é o caso das agendas de 

2017. 

17www.sinpojud.org.br
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Diretoria de Mobilização
Primeiro ano de gestão é marcado 

por lutas e protestos

S
e tem uma pasta que é 

de extrema importância 

em um sindicato essa é 

a Diretoria de Mobiliza-

ção Sindical. Um sindicato sem 

mobilização não desempenha sua 

principal função que é a de mani-

festar os anseios e reivindicações 

da categoria.

 Neste primeiro ano de gestão 

do diretor Maurício Souza, marca-

do por diculdades para os traba-

lhadores, apresentamos aqui as 

principais ações desenvolvidas 

pelo Sinpojud, através da Dire-

toria de Mobilização Sindical e 

do presidente Zenildo Castro No 

período de eleições municipais, 

onde o diretor Maurício Souza 

esteve afastado das atividades 

sindicais, em virtude ao processo 

eleitoral no qual estava inserido, 

o suplente Marcelo Ladeia esteve 

à frente desta Diretoria respon-

dendo pela pasta e organizando 

as mobilizações, sempre com pro-

jetos e motivando os servidores à 

participação efetiva dos filiados 

nas lutas e mobilizações pelos di-

reitos dos servidores.

Calendário de mobilizações 2016
09/03/16 – Protesto contra 
desativação de comarcas

05/04/16 – Mobilização con-
tra PLP 257/2016

07/04/16 - Mobilização pelo 
reajuste salarial

04/05/16 – Mobilização na Go-
vernadoria pelo reajuste linear

01/07/16 – Seminário NS já!

20/07/16 – Paralisação pela re-
posição inflacionária 

31/07/16 – Mobilização contra PLP

01/08/16 – Mobilização 257 em 
Brasília

12, 13 e 14/08 – Mobilização em 
Brasília contra PLP

22/08/16 – Mobilização em Bra-
sília contra PLP

29/08/16 – Paralisação Na-
cional contra PLP

24/10/16 – Paralisação Nacio-
nal contra PEC 55/16

11/11/16 – Paralisação Nacio-
nal contra PEC 55/16
 
25/11/2016 – Paralisação Na-
cional contra PEC 55/16

18
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Principais lutas e reivindicações 
da categoria em 2016

PLC 54/16, PLS 204/16, PEC 241/16 (agora 55/16), no Senado

Estes projetos que tramitam 

no Congresso visam retirar direi-

tos dos trabalhadores/servidores. 

O Sinpojud, através da Diretoria 

de Mobilização, participou ativa-

mente do combate a estes proje-

tos nefastos, expondo os malefí-

cios não somente aos servidores, 

mas como a toda a sociedade. 

Foram inúmeras idas aos ga-

binetes dos deputados federais, 

ações no aeroporto de Salvador, 

enfrentando a truculência da po-

lícia em Brasília, colocando pe-

ças publicitárias e tudo que esta-

va ao ao alcance do sindicato. 

“Por conta da nossa pressão, 

em conjunto com as entidades 

nacionais de defesa dos traba-

lhadores públicos, alguns des-

tes projetos estão parados, mas 

o mais deletério deles, o 55/16 

(PEC do fim do mundo), está a 

todo vapor no Senado. “Estamos 

na luta para barrar ou ao menos 

alterar o texto deste projeto que 

causará danos irreparáveis à so-

ciedade durante 20 anos”, decla-

ra o diretor de Mobilização, Mau-

rício Souza.

O Sinpojud, a Fenajud e a 
CSPB  estão juntos nesta árdua 
batalha.

Reposição inflacionária

Durante todo o ano de 2016 

o Sinpojud participou ativamen-

te, em conjunto com a FETRAB, 

na reivindicação da recompo-

sição linear, que corresponde a 

inflação do ano anterior (2015), 

que fechou em 10.67%. 

A entidade promoveu diver-

sos atos no Centro Administra-

tivo da Bahia (CAB), onde fica 

a Governadoria e o governador 

Rui Costa.

Além disso, o Sinpojud parti-

cipou de plenárias em conjunto 

com outros sindicatos, com o 

objetivo de pressionar politi-

camente o governador, o que é 

da categoria por direito e está 

previsto na Constituição. Com 

base nisso, mas sem abandonar 

a luta, foi ingressado um Manda-

do de Segurança contra o gover-

nador para que pague a reposi-

ção inflacionária. 

Técnicos Judiciários - NS JÁ! 
A diretoria de Mobilização luta 

pela valorização da categoria e 

acredita que a complexidade do 

trabalho de um técnico justifica 

a exigência de nível superior para 

ingresso na carreira. Outras cate-

gorias já atentaram para esta ne-

cessidade como: técnicos do Rio 

Grande do Norte, agente da Polícia 

Civil da Bahia, técnicos da Receita 

Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

dentre outras tantas categorias. 

Em 2016 a Diretoria de Mobi-

lização ainda promoveu o maior 

seminário para técnicos da histó-

ria do Sinpojud, com palestrantes 

de todo o Brasil. Também foi eleita 

uma comissão que atuará junto ao 

TJBA, para viabilizar o NS. Fazem 

parte da Comissão, os técnicos, 

Maurício Souza, Mardey Pereira, 

Girlene Santana, Luiz Felix Quixa-

beira, Erasmo Oliveira, Tiago Pas-

coal e Selma Passos.

“ O NS é um passo fundamental 

na valorização do cargo de técnico, 

que dentro das adversidades do dia 

a dia nos cartórios nunca deixou a 

‘peteca cair’”, ressalta o diretor de 

Mobilizaçao, Maurício Souza. 

19www.sinpojud.org.br
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Diretoria de Imprensa
Mais de um milhão de acessos ao site 

marcam primeiro ano de gestão

D
ados revelam que 

de em 2016 o portal 

Sinpojud teve mais 

de um milhão de 

acessos. Esses números revelam 

como a atual gestão, sob a pre-

sidência de Zenildo Castro e o 

diretor da pasta Jorge Cardoso 

deram certo.

O novo layout do site permi-

tiu mais interatividade aos seus 

internautas, o que rendeu exa-

tamente o número de 1.483.189 

acessos. 

Nas redes sociais, a fanpa-

ge (Facebook) do Sinpojud 

abordou uma linguagem mais 

coloquial, acompanhando a 

evolução na comunicação e 

proporcionando maior parti-

cipação dos filiados, além de 

agilidade nas notícias, com 

chamadas rápidas dos aconte-

cimentos em tempo real.

O Jornal Tribuna Livre con-

tou neste período com três 

publicações, cumprindo assim 

sua periodicidade e atingindo 

o objetivo de divulgação das 

prestações de contas, além 

de apresentar novas colunas, 

como o “Cafezinho com Lei” e 

“Direto ao Direito”.

A TV SINPOJUD obteve nes-

te período do primeiro ano da 

atual gestão, 500 mil acessos 

às matérias e aos programas 

exibidos. Saúde Servidor, Ser-

vidor em Foco, Programa Perfil, 

Palavra do Presidente, Sinpo-

jud Responde, além da Agenda 

Cultural, são alguns dos pro-

gramas exibidos e elaborados 

pela equipe de imprensa sem-

pre pensando no filiado. 

Alguns projetos futuros 

estão sendo elaborados pela 

atual Diretoria de Imprensa, 

juntamente com a equipe de 

jornalismo. Projetos esses ad-

vindos da experiencia adquiri-

da  na participação da equipe 

em Seminários de comunica-

ção sindical promovidos pela 

Federação dos Servidores do 

Judiciário nos Estados, onde 

a troca de experiência foi um 

ponto chave, tanto para o 

Sinpojud quanto para os de-

mais sindicatos filiados à Fede-

ração, que por sua vez também 

estão implementando ideias e 

projetos que já são realidade 

na nossa entidade.

Nova diretoria da entidade lançou novo portal em seu primeiro ano de gestão, 
alcançando mais de um milhão de acessos. 
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Versão Mobile
Trata-se da versão do site com layout re-

duzido, adequado a smartphones e tablets e 

que sao carregados mais rapidamente.

App Convênios
Aplicativo de guia das empresas conveniadas à entidade, 

contatos e descontos exclusivos oferecidos aos filiados;

Seu Álbum

Link para postagens de fotos extraoficiais destinado aos filiados, delegados sindicais e diretores, inclusive 

cabendo até mesmo postagem de selfs;

Sala de Imprensa

Programa Minuto Sinpojud

 Link disponivel no site do Sinpojud com os contatos dos assessores de comunicação, rellease dos principais 

eventos e acontecimentos da entidade, informações importantes para a imprensa, como dados históricos da 

fundação do Sinpojud, além de informações do âmbito do judiciário que forneçam à imprensa local  toda a in-

formação necessária para a construção de matérias para veiculação.

Boletim veiculado na Tv Sinpojud, apresentado pelas jornalistas da entidade fazendo um giro de notícias 

semanais do judiciário, apresentado toda sexta-feira, no intuito de atualizar os servidores e interessados.

Programa Plenária em Debate

Apresentado na TV Sinpojud com formato de entrevistas, o programa tem por objetivo discutir assuntos de in-

teresse da categoria, trazendo sempre personalidades do meio sndical, jurídico e profissionais de áreas específicas. 

21www.sinpojud.org.br
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Diretoria Social
Servidores contam com 

atendimento social e saúde

O 
Centro de Convi-

vência Aposenta-

dos e Pensionistas 

(CCAP),projeto ide-

alizado pela funcionária do De-

partamento de Aposen-

tados e Pensionistas do 

Sinpojud, graduada em  

Serviço Social e pós-

-graduada em Saúde Co-

letiva, Flávia Saavedra,  

inaugura   atividades 

com o lançamento do 

Coral 3ª Idade e aulas de dança. 

Sob a regência de Paola Dalva 

Kaká, o Coral 3ª idade Sinpo-

jud o ensaio do coral acontece 

às segundas e quartas-feiras, 

no Auditório da nova sede do 

Sinpojud. No mesmo local, 

aposentados e pensionistas 

se reúnem as terças e quintas-

-feiras para as aulas de dança 

do professor Luiz Bukanha. 

O Sinpojud promove me-

lhor qualidade de vida aos 

aposentados e pensionistas e 

o presidente Zenildo Castro 

abraça a ideia como forma de 

V
oltado para os filia-

dos ativos e inativos 

advindos da capital e 

do interior do estado, 

o Atendimento Social Saúde tem 

dentre suas diversas atribuições, 

o agendamento de consultas mé-

dicas, fornecimento de transporte 

através dos carros com motoris-

tas da entidade, que geralmente 

fazem o trajeto Casa do Serventu-

ário, Casa de Passagem, hospitais, 

clínicas, aeroporto, rodoviária, 

Centro Médico, Junta Médica, além 

das constantes viagens para visitar 

os filiados em situação de adoeci-

mento no interior.

Os atendimentos funcionam 

mediante agendamento com a 

funcionária do Setor e responsá-

vel pelas marcações, Tereza Cristi-

na Menezes. atualmente a respon-

sável pela pasta é a diretora Social, 

Girlene Santana, que supervisiona 

tanto o Departamento de Apo-

sentados e Pensionistas, quanto 

o Atendimento Social Saúde, am-

bos compõem a Diretoria de As-

suntos Sociais.

Dados fornecidos pelo Depar-

tamento Social Saúde revelam que 

os maiores índices de adoecimen-

to dos servidores são em virtude 

de câncer ou depressão. 

Muitos desse servidores que 

estão em situação de adoecimen-

to possuem processo administra-

tivo. O Setor conta com a ajuda 

de colaboradores do Planserv que 

sempre que possível agilizam as 

autorizações médicas em procedi-

mentos negados que por sua vez, 

solicita-se uma reavaliação. Numa 

média de cada sete pedidos nega-

dos, quatro voltam a ser autoriza-

dos, de acordo com a funcionária 

do Setor Social Saúde.

O filiado Sinpojud conta com 

todo o apoio tanto na prevenção de 

doenças, quanto no acompanha-

mento. Para agendar atendimento 

ou tirar dúvidas (71) 2109 3019 ou 

pelo e-mail cristina@sinpojud.org.

br ou social@sinpojud.org.br 

Aulas de coral e dança animam 
aposentados e pensionistas no CCAP
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O Centro de Convivência 

Aposentados e Pensionistas 

(CCAP),projeto idealizado pela 

funcionária do Departamento 

de Aposentados e Pen-

sionistas do Sinpojud, 

graduada em  Serviço 

Social e pós-graduada 

em Saúde Coletiva, Flá-

via Saavedra,  inaugura   

atividades com o lança-

mento do Coral 3ª Idade 

e aulas de dança.

Os ensaios acontecem às se-

gundas e quartas-feiras, no Audi-

tório da nova sede do Sinpojud. 

Já as terças e quintas-feiras são 

realizadas aulas de dança. 

O presidente Zenildo Castro 

abraça a ideia como forma de va-

lorizar os aposentados e pensio-

nistas, juntamente com a direto-

ra da pasta, Girlene Santana. 

As inscrições podem ser fei-

tas no portal www.sinpojud.org.

br no link: “Aposentados e Pen-

sionistas”. Contato: (71) 2109-

3020 ou flavia@sinpojud.org.br. 

Aulas de coral e dança animam 
aposentados e pensionistas no CCAP
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A 
visita domiciliar é uma 

ferramenta importan-

te e estratégica da saú-

de familiar, visando atender o 

indivíduo na sua integralidade. 

Entendendo tais benefícios é 

que o Departamento de Apo-

sentados e Pensionistas realiza 

visitas constantes para esses 

servidores inativos. 

Condicionada à Diretoria de 

Assuntos Sociais e sob a gestão 

do presidente Zenildo Castro, 

o setor vem desenvolvendo 

projetos de cunho interativo 

e motivacional. “Trata-se de 

valorizar esses servidores que 

dedicaram boa parte da sua 

vida funcional ao judiciário. 

Hoje atendê-los em seus domi-

cílios vendo a necessidade de 

Departamento de Aposentados e 
Pensionistas realiza visitas domiciliares

cada um é uma forma de valori-

zá-los”, pontua o presidente do 

Sinpojud, Zenildo Castro.

Galeria de fotos dos aposentados

Diretoria Social conta com o setor de Aposentados e Pensionistas  e dois motoristas 
que dão suporte ao desonvolvimento do trabalho

23www.sinpojud.org.br

Galeria de fotos dos aposentados
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Diretoria de Cultura e Desportos
Eventos promovidos 

para os filiados 

S
ob a administração 

do diretor de Cultura 

e Desportos da pas-

ta, Manuel Suzart, o 

Sinpojud realizou nesta ges-

tão e até o presente momento, 

alguns eventos e festejos tra-

dicionais da entidade benefi-

ciando os filiados.

O Forrojud, forró tradicio-

nal que marca o mês de junho, 

este ano aconteceu em grande 

estilo, num espaço de requin-

te, como o Salão de Eventos 

da Pupileira. Durante a festa 

os filiados dançaram um bom 

“rasta pé” e se deliciaram com 

muita comida típica e anima-

ção de bandas forrozeiras. 

Já o Forró dos Aposenta-

dos e Pensionistas, evento 

que também é tradicional do 

Sinpojud, contou com toda a 

animação e alto astral desses 

servidores que são tão espe-

ciais para a entidade. Show de 

humor, comida típica, forró e 

a eleição da Rainha do Milho 

2016, fizeram deste, um dos 

melhores forrós que o Sinpo-

jud já proporcionou na Colô-

nia de Férias Chácara do Alto.

Já no interior, muitos de-

legados sindicais organiza-

ram suas festas juninas com 

o apoio e a organização do 

Sinpojud. 

O Dia das Crianças também 

não passou em branco e a Di-

retoria de Cultura e Desportos 

preparou um ambiente infan-

til com tudo que os pequeni-

nos merecem. Pipoca, algodão 

doce, brincadeiras, monitores 

e animadores, além de toda a 

infraestrutura da Colônia de 

Férias (piscina, salão de jogos, 

pula-pula e parque infantil), 

proporcionou para as crianças 

um dia inesquecível.

A diretoria também buscou  

contratar artistas locais para 

animar os eventos, incenti-

vando a cultura regional. 

De acordo com o diretor da 

pasta, Manuel Suzart, novos 

projetos já estão em anda-

mento para os próximos anos 

dessa gestão e fazem parte 

dos planos dessa Diretoria que 

propõe a interatividade, diver-

são e incentivo ao esporte e a 

cultura dos filiados do Sinpo-

jud, tanto da capital quanto do 

interior.

Confira!

Eventos promovidos em 2016 pelo Sinpojud, através da diretoria de Cultura e Desportos 
e o diretor, Manuel Suzart, destacaram o filiado do Sinpojud
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Projetos futuros da Diretoria de 
Cultura e Desportos 

Festival de Talentos do Judiciário
Com o objetivo de mostrar o lado cultural e artístico dos servidores do judiciário, abrangendo a música, 

dança, poesia, humor, dentre outros, a Diretoria de Cultura e Descportos irá promover um Festival de Talen-

tos, com data a ser marcada.

Projeto Eu Sou Atleta
Neste projeto o Sinpojud busca conhecer de perto o esporte ao qual o servidor tem aptidão, buscando o 

incentivo e a parceria através de patrocínio.

Feira Cultural 
Consiste em mostrar a cultura de cada região do estado, mostrando a cultura típica de cada região, além 

dos pontos turísticos. A ideia é fazer a Feira por subregiões em várias etapas, inclusive com apresentação 

do artesanato local.

Convênio com AABBs
Projeto para atender especialmente os servidores do interior, visando proporcionar lazer e diversão 

aos colegas nos municípios onde há AABBs.

25www.sinpojud.org.br
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Sinpojud promove 1º Conselho 
Regional de Delegados Sindicais

O
utra grande inova-

ção da atual Dire-

toria Executiva do 

Sinpojud foi o 1º 

Conselho Regional de Delegados 

Sindicais Sinpojud.

 Buscando descentralizar as 

plenárias do Conselho e promo-

ver maior adesão e participação 

dos delegados, foi que a atual 

gestão  acreditou nesse projeto. 

A primeira edição do Conse-

lho Regional ocorreu no oeste 

do estado, na cidade de Barrei-

ras, entre os dias 06 a 08 de ou-

tubro. Na oportunidade, assun-

tos de interesse da categoria 

foram discutidos.

Para o presidente da entida-

de, Zenildo Castro esse é um 

momento histórico na trajetó-

ria do Sinpojud. “A proposta dos 

Conselhos Regionais é descen-

tralizar as decisões e ampliar o 

debate da categoria conforme 

previsto na nossa gestão. Visi-

tamos as cidades polo e viven-

ciamos os problemas dos ser-

vidores em suas bases”, afirma 

Castro que garante  continuar 

com esse novo modelo de ges-

tão que visa aproximar cada vez 

mais o Sindicato da categoria.

Os anfitriões, Ideni Bispo 

de Brito, Diego Diniz Miranda e 

Josafá Ramos, destacaram a im-

Delegados sindicais participam do 1º Conselho Regional de Representantes Sindicais Sinpojud, sediado na região oeste.

portância da 

re g i o n a l i z a -

ção do Con-

selho para a 

participaçãoo 

efetiva da ca-

tegoria. 

Satisfeito 

com o resul-

tado do evento, o delegado 

sindical de Angical, Josafá 

Ramos, parabenizou o Sinpo-

jud. “Estou extremamente sa-

tisfeito que a abertura desse 

debate tenha sido inaugurado 

aqui na região Oeste. Parabe-

nizo toda a Diretoria pela ini-

ciativa”.
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Observatório de Assédio Moral 
e Sexual oferece apoio as vítimas 

F
undado pela atual 

gestão do Sinpojud, 

no dia 01 de julho de 

2016, o Observatório 

de Assédio Moral e Sexual vem 

realizando um trabalho de ex-

celência junto aos filiados da 

entidade. 

Em pesquisa realizada no 

portal do Sindicato, através de 

formulário, dados comprovam 

o adoecimento de muitos ser-

vidores por depressão, destes, 

muitos servidores têm como 

motivo principal a depressão 

em virtude de algum tipo de as-

sédio sofrido.

A equipe multidisciplinar do 

Observatório de Assédio Moral 

e Sexual é composta por com o 

assessor jurídico, Carlos Mag-

no Vieira e a assistente social, 

Acksandra Souza, além de em 

breve disponibilizar também 

de psicólogo. A equipe realiza 

um trabalho, através de pales-

tras de conscientização, sobre o 

conceito do que é caracterizado 

como assédio, também realizam 

atendimento às vítimas pela es-

cuta, apoio, acompanhamento e 

o sigilo é o principal aliado que 

proporciona confiança por parte 

das vítimas. 

Atualmente aproximada-

mente  20 servidores são acom-

panhados, dentre eles servi-

dores lotados nas comarcas da 

capital e do interior. 

Equipe multidisciplinar atende servidores da capital e do interior que sofrem com assédio moral ou sexual no ambito do Poder Judiciário

O objetivo do Observatório é prestar apoio aos servidores que tenham sofrido algum 
tipo de abuso, tanto moral como sexual em seus ambientes de trabalho.
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