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Os servidores do TRF-3 elegem seus 
representantes para a Diretoria de Base 
nesta quinta-feira, 17. Os trabalhos de 
coleta de votos começam às 11h e vão 
até às 19h. Sete candidatos estão ins-
critos, veja no verso.

Todo servidor sócio do Sintrajud 
pode votar. Finalizada a votação no 
prédio será iniciada a contagem de vo-

Hoje, servidores do TRF-3 
elegem Diretores de Base

Coleta de votos começa às 11h. Todos sócios do Sintrajud podem votar

Por Caê Batista tos. Em seguida, os novos diretores de 
base serão formalmente empossados 
para o biênio 2013/2015.

Cabe à direção de base fazer o elo 
entre os servidores, seu local de traba-
lho, e a direção executiva da entidade. 
Os diretores de base compõem o Con-
selho de Base do Sintrajud, também 
integrado pela diretoria executiva e 
pelo Núcleo de Aposentados.

O Conselho de Base é uma instân-
cia deliberativa do Sintrajud, onde 

são aprovadas as propostas da ca-
tegoria a serem encaminhadas pelo 
Sindicato. Acima do Conselho de 
Base, como fórum deliberativo, só 
estão a assembleia geral e o congres-
so estadual 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 ambiente de trabalho.



Ana Luiza de 
Figueiredo Gomes

Eliana Camarão 
dos Reis

Francisco Antero 
Mendes Andrade

Jorge Henrique 
Jacyntho Aristóteles

Edvaldo Camarão 
dos Reis

Fernanda Marques 
Rosa

João Ferreira 
Barbosa

“Para voltar a lutar e vencer, 
precisamos retomar com muita 
força nosso trabalho de base, com 
representantes do sindicato em 
todos os locais de trabalho que 
estejam comprometidos com 
nossas reivindicações. Por isso 
peço os eu voto. Vamos juntos 
lutar por nossos direitos!”,
Ana Luiza de Figueiredo 
Gomes, ex-diretora do Sintrajud 
e da Fenajufe, candidata à 
diretoria de base.

“Candidato-me para a 
representação de base do 

sindicato no TRF-3 como forma de 
contribuir para a organização por 

local de trabalho e impulsionar 
campanhas como a da luta contra 

o assédio moral”,
 Edvaldo Camarão, trabalhador 

do tribunal desde 1989 e atual 
diretor de base.

“Espero poder colaborar ainda 
mais com nossa luta e com a 
organização no local de trabalho. 
A prioridade neste momento é 
a campanha contra o assédio 
moral, problema que atinge 
muitos colegas de trabalho”, 
Eliane Camarão, trabalhadora 
do TRF-3 desde 2000.

“Além do apoio nas mobilizações 
salariais da categoria, sempre 

atuei na luta por melhores 
condições de trabalho, contra 

o assédio moral e na busca 
por reajustes nos nossos 

benefícios. Para seguir 
ajudando na organização e na 

luta da categoria peço o seu 
voto”, Fernanda Marques, 

trabalhadora do TRF-3 desde 
1995 e atual diretora de base.

“Conscientizar os trabalhadores 
significa fazer-lhes acreditar que 
são fortes quando estão unidos. 
De nossa união nasceram nossas 
grandes vitórias (PCS I, PCS II e 
PCS IV) contra um Estado cada 
vez mais liberal e privatizante. 
Espero contar com seu voto mais 
uma vez neste pleito”, Francisco 
Antero, trabalhador do Judiciário 
desde 2002 e atual diretor de 
base.

“É no dia a dia que vamos 
tomando consciência e vamos 

percebendo que estamos na 
mesma situação de outras 

categorias, que também lutam. 
Por isso estou pedindo o seu 
voto para a Diretoria de Base 

do Sintrajud”, Jorge Henrique 
Jacyntho Aristóteles, na 

categoria desde 2008.


