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SINDICATO PARABENIZA DESEMBARGADOR 
 

O Sindijudiciário congratula o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior por ter 
sido escolhido para compor a Lista Tríplice da qual será escolhido o novo Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal fato é inédito. É a primeira vez que um 
capixaba é escolhido para fazer parte da referida lista e tem a possibilidade de ocupar 
um cargo de tal importância no Judiciário nacional. O Desembargador foi o mais 
votado obtendo 20 votos. Além dele também participam da Lista Tríplice os 
Desembargadores Paulo Dias de Moura Ribeiro (São Paulo) e José de Afrânio Vilela 
(Minas Gerais). A Lista Tríplice será encaminhada para a Presidente Dilma Rousseff 
que indicará o nome a ser aprovado pelo Senado Federal. 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Conforme edital que sairá publicado em A Tribuna, edição de sábado (16/03/13), 
o Sindijudiciário convoca todos os seus Sindicalizados, em especial o Conselho 
Fiscal, conforme o art. 23 da Carta Estatutária, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada em 22/03/2013, sexta-feira, às 9 horas, em primeira 
chamada, com maioria dos Sindicalizados, e às 9h30, em segunda chamada, com 
qualquer número de Sindicalizados, no Auditório do Sindicato, sito à Rua Neves 
Armond, nº 20, ao lado da igreja católica São Pedro, Praia do Suá, nesta capital, para 
discutir a apreciação do resultado financeiro do Exercício de 2012; a apreciação do 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 e votar o Plano Orçamentário do Exercício 
de 2013.  

 

ATIVIDADES EXTRA SINDICATO 
 

O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte está em Brasília 
participando hoje e amanhã, da reunião do Conselho de Representantes da FENAJUD 
que acontece em Brasília. No evento, o Presidente ministrará palestra sobre 
aposentadoria. Já o Diretor Administrativo Financeiro do Sindicato, Francisco Manoel 
Bitencourt, participou ontem e hoje do 1º Encontro Nacional de Lideranças Sindicais 
Servidores Públicos da UGT, realizado em São Paulo, para discutir sobre 
regulamentação da Convenção 151; negociação coletiva; exercício do direito de 
greve; afastamento para exercício de mandato sindical classista; organização sindical 
dos servidores; financiamento da estrutura sindical; definição de categorias e plano de 
ação para 2013.  

 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


