
Nesta segunda-feira (12), eleição Complementar 
da Diretoria de Base do Sintrajud. Participe!
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Este é um momento muito importante, em que a categoria elege seus 
representantes por local de trabalho. Veja no verso os candidatos e locais de votação

A defesa dos direitos dos trabalhadores depende de ações coletivas, de decisões tomadas 
nas instâncias legítimas de representação, posteriormente cumpridas pelo respectivo con-
junto de trabalhadores. Decidi ser candidato a Diretor de Base do Sintrajud para COLABO-
RAR nesse processo. Entre nós servidores, infelizmente, há muitos que priorizam o interesse 
individual em detrimento do interesse coletivo. Ainda que assembléias ocorram a poucos 
metros dos postos de trabalho, se omitem de participar ou não cumprem as decisões toma-
das. A nossa greve tem sido exemplo disso. Caso eleito diretor, trabalharei na mobilização 
dos colegas para que COLABOREM com as ações de interesse coletivo. Estarei pronto para 
colaborar, certo de que dependerei da colaboração da base que estarei representando.

GILBERTO TERRA - 5ª Vara Previdenciária

Analista Judiciário – AJ, lotado no JEF de Americana-SP, desde 14/10/2005 e Técnico Judici-
ário da Justiça Federal entre 03/12/96 a 13/10/2005. Milita no Movimento Negro de Limeira, 
interior de São Paulo. 

Como candidato a diretor de base, quer lutar por melhores condições de trabalho e remuneração, 
contribuir para a conscientização dos colegas da necessidade de mobilização permanente, contribuir 
para a elevação da consciência social a partir de uma perspectiva classista e multicultural.

JOSÉ BENEDITO DE BARROS  - JEF Americana

Nesta segunda-
feira, dia 12, 
acontece a Elei-

ção Complementar da 
Diretoria de Base do 
Sintrajud. Os candida-
tos e os locais de vo-
tação estão no verso 
desse material.

Com a construção 
da greve, assembleia, 
atos e paralisações 
destacam-se nos locais 
de trabalho novas lide-
ranças. São servidores 
com disposição para 
ajudar na construção 
e na conscientização 
dos demais colegas no 
fortalecimento da luta.

Estão inscritos 26 

servidores que continu-
arão a tarefa de ajudar 
o sindicato na sua orga-
nização. A eleição será 
nos locais de trabalho, 
por voto direto e secre-
to, submetendo-se os 
nomes dos candidatos 
a votação entre os asso-
ciados aptos a votar. 

A diretoria de base, 
o núcleo de aposen-
tados e a diretoria 
executiva compõem o 
Conselho de Base do 
Sintrajud, que é uma 
instância deliberativa 
e se reúne periodica-
mente para definir al-
gumas das bandeiras 
de luta da categoria.

Critérios para eleger 
o diretor de base 

Os associados terão direito de eleger, em 
seus respectivos locais de trabalho, dentre 
os associados neles lotados, diretores de 
base na seguinte proporção: 

10 a 25 associados podem eleger 01 di-
retor de base; 

26 a 75 associados podem eleger 02 di-
retores de base;

76 a 100 associados podem eleger 03 di-
retores de base;

Acima de 100 associados podem eleger 
mais 01 diretor de base a cada 100 ou fração. 

Os locais de trabalho com menos de 10 
associados, poderá ser eleito 01 diretor de 
base, desde que o número de associados no 
fórum (prédio), corresponda no mínimo 50% 
ou mais da lotação do local de trabalho. 

Para votar e ser votado
É necessário estar em pleno gozo dos Di-

reitos Sociais conferidos no Estatuto, estar 
em dia com a mensalidade e não ter sofri-
do nenhuma punição prevista no Estatuto.   

Será considerado eleitor (associados) o 
servidor que se filiar até o momento da vo-
tação, devendo ser anexada a ficha de sin-
dicalização juntamente a lista de votação. 

Lutar pela valorização do serviço público, combater à sobrecarga de trabalho que deteriora a 

sua qualidade, na defesa das condições de trabalho dignas e saudáveis, pelo fim assédio moral, 

pela justiça salarial entre quem desempenha a mesma função, pela proteção da paridade entre 

ativos e inativos; na defesa dos novos servidores que perderam a aposentadoria integral.

Pela redução das desigualdades, por oportunidades iguais a todos para se desenvolverem 

e assim aumentarem a eficiência da organização.

Não se produz qualidade alienando as pessoas dos meios de produção, pois quem põe a 

mão na massa conhece melhor os problemas e as melhores soluções. Por um Judiciário inde-

pendente e eficiente, com justiça rápida e eficaz não só para fora, mas também para dentro. 

ROMEU MEIRELLES - 3ª Vara Trabalhista

Textos enviados pelos candidatos a eleição Complementar da Diretoria de Base, 
os demais, até o fechamento deste boletim não haviam enviado



Fóruns da 
Justiça do 

Trabalho

Fóruns da 
Justiça 

Federal e JEF

Ênio Ferreira Mathias
lotado na 2ª vara

JT Praia Grande

Salomão Souza Ferreira
 lotado na 1ª vara

JT São Vicente

Lynira Rodrigues Sardinha 
lotada na 4ª vara

José Carlos Logullo Gonçalves 
lotado setor Distribuição 

JT Cubatão

Veja os candidatos 

à eleição 

complementar 

da Diretoria 

de Base 2011

Aparecido José Alves Junior “Zé Alves” 
lotado na 3ª vara

Emerson Allegretti de Castro
lotado na 3ª vara

 

JF GuarulhosJF São Bernardo

Maria Helena dos Reis 
lotada na Contadoria

JF Taubaté

Rahme Barros Elghazzaqui “Teca” 
lotada no SUAP

Rubens Godoy Sampaio 
lotado na 1ª vara

JEF Americana

José Benedito Barros 
Juizado Especial Federal

Diego Barbosa Verona 
lotado na 1ª vara

JT Guarujá

Romeu Egydio Natal Meirelles 
lotado na 3ª vara

JT Barueri

Raquel Saboia 
lotada na 2ª vara

João Batista de Oliveira Matias 
lotado na 3ª vara

JT Osasco

Verônica Cavalcanti Maciel 
lotada na 6ª vara

JT SantosInterior e Baixada Santista

Flavia Cardoso Leon
lotada na 20ª vara

Vander de Paula 
lotado no Setor de Apoio aos 

Juízes da 1ª e 2ª instância

Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa

Alessandro de Oliveira Souza 
lotado na 22ª vara

Priscila Carvalho de Oliveira
lotada na 10ª vara

Martha Raiher Pellegrine – lotada na 8ª vara

Fórum Pedro LessaFórum 
Criminal

Elaine Amaral
lotado na 5ª vara

Fórum 
Providenciário

Gilberto Terra
lotado na 5ª vara

João Carlos Rapanelli 
lotado na Secretaria

Ana Maria Custódio
lotada no setor de Perícia

Fórum juizado 
Especial 

Federal/SP

Roberto Ferraz
lotado na 5ª vara

Ivanira P. Lima
lotada na Seção de Reprografia

Execuções Fiscais

Cilmara Aparecida 
F. dos Santos

lotado na UVIP-DINT

TRF - 3ª

Prédios da Capital


