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Começa nesta quarta-feira, 9, a eleição para a 
nova direção de base do Sintrajud. São 24 candi-
datos da capital e interior. Além dos inscritos nos 
grandes prédios da cidade de São Paulo, há tam-
bém candidatos em Barueri, Campinas, Cubatão, 
Marília e Ribeirão Pires.

Todo servidor sócio do Sintrajud pode votar. 
Finalizadas as votações em cada local de trabalho 
serão iniciadas as contagens de votos. Em seguida, 
os novos diretores de base serão formalmente em-
possados. Veja no verso a lista completa dos candi-
datos e o roteiro das urnas.

A eleição escolherá a nova diretoria de base para 
o período 2013/2015. E caberá à direção de base fa-
zer o elo entre os servidores, seu local de trabalho, 
e a direção executiva da entidade. Os diretores de 
base compõem o Conselho de Base do Sintrajud, 
também integrado pela diretoria executiva e pelo 
Núcleo de Aposentados.

Eleição da nova direção 
de base começa hoje

Além dos candidatos da capital, há inscritos em várias cidades do interior

Por Caê Batista O Conselho de Base é uma instância delibera-
tiva do Sintrajud, onde são aprovadas as propostas 
da categoria a serem encaminhadas pelo Sindicato. 
Acima do Conselho de Base, como fórum delibera-
tivo, só estão a assembleia geral e o congresso esta-
dual da categoria.

A decisão de ser um diretor de base pode partir 
de diferentes motivos, mas todos concordam que a 
organização nos locais de trabalho é fundamental 
para a garantia de direitos e para um melhor am-
biente de trabalho.

Para a servidora do TRF-3 Ana Luiza de Fi-
gueiredo Gomes, que já foi da diretoria executiva 
do Sindicato, a organização por local de trabalho é 
fundamental para a categoria se mobilizar e enfren-
tar os ataques do governo. “Para enfrentar o ataque 
do governo aos nossos direitos e o arrocho salarial 
será necessária mais mobilização e mais organiza-
ção por local de trabalho. E essa é a função da dire-
toria de base”, definiu.

Na opinião de Milton Cordoni, servidor do fó-
rum das Execuções Fiscais e candidato à direção de 

base, além da luta por aumento salarial “os nossos 
superiores diretos, para sustentar o seu antigo pa-
drão de vida, insistem em cumprir metas insanas 
de administradores ausentes no limite da saúde de-
les próprios e de seus funcionários (nós)”.

Já o servidor João Carlos Carvalho da Silva, da 
2ª vara federal de Marília, também candidato à di-
reção de base, opina que é importante o sindicato 
se fazer presente na base da categoria, para organi-
zar a luta desde a base. “O papel do diretor de base 
é de organização, de levar as diretrizes, os objetivos 
do sindicato para a base e ao mesmo tempo colher 
as demandas que estão na base e transmitir para o 
sindicato para que a atuação da categoria como um 
todo possa ser bem direcionada”, explica.

Para Romeu Meirelles, atual diretor de base na 
JT Barueri, é na base da categoria que constrói um 
serviço público eficiente, mas com respeito às dig-
nidades humana do servidor público. “A direção de 
base é a nossa voz, onde a gente faz toda a diferen-
ça. Justiça eficaz se faz com liberdade, voto partici-
pativo engajamento e respeito ao servidor”, afirma.

K
it G

aion



Veja os candidatos:

Justiça Federal - capital

Ester Nogueira de Faria 
CEUNI Capital

João Ferreira Barbosa 
 TRF-3

Ana Luiza de Figueiredo Gomes 
TRF-3

Eliana Camarão dos Reis 
TRF-3

Francisco Antero Mendes Andrade 
TRF-3

Edvaldo Camarão dos Reis
TRF-3

Fernanda Marques Rosa
TRF-3

Marta Luiza Marques Osumi
JEF (Comunicação)

Milton Cordoni 
Fórum das Exec. Fiscais (Distr.)

Gilberto Terra 
Fórum Previdenciário

Data Local Votantes Nº  Candidatos Nº mínimo de votos
11/10 BARRA FUNDA 345 4 34
11/10 TRE MIQ 291 1 29
17/10 TRF 641 7 64
10/10 TRT 2ª 93 1 10

9 a 16/10 CEUNI 78 1 10
11/10 EXECUÇÕES FISCAIS 62 1 10
09/10 JF CRIMINAL/PREVID. 95 1 10
10/10 JEF 107 1 11

CAPITAL
ROTEIRO DAS ELEIÇÕES DIRETORIA DE BASE -2013

GRANDE SÃO PAULO E BAIXADA SANTISTA
Data Local Votantes Nº Candidatos Nº mínimo de votos
14/10 JT BARUERI 15 1 10
14/10 JT RIB. PIRES 10 1 10
14/10 JF CUBATÃO 14 1 10

INTERIOR
Data Local Votantes Nº Candidatos Nº mínimo de votos
17/10 JF MARÍLIA 27 3 10
15/10 JF CAMPINAS 16 1 10

Justiça Federal interior

Marco Antonio Manetti 
NUAR - Campinas

José Reginaldo Soares 
2º Vara Marília

Eduardo Rubira
2º Vara Marília

João Carlos Carvalho da Silva
2º Vara Marília

Raquel Morel Gonzaga 
TRE

TRE

TRT-2 Capital, Grande São Paulo e Baixada Santista

Edelcio Ribeiro 
TRT-2 Consolação

José Luiz Santana Filho 
29º V.T. (Fórum+Creche)

Jean Carlos de Morais
11º V.T. (Fórum+Creche)

Marcus Vergne 
82º V.T. (Fórum+Creche)

Eduardo Pereira Galindo - 77º V.T. (Fórum+Creche)

Romeu Egydio Natal Meirelles
JT/ Barueri

Tamis Santos Faustino - 1º V.T. Ribeirão Pires

Lynira Rodrigues Sardinha
4º V.T. Cubatão


