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Confira as propostas das chapas e
orientações para votar.
Acompanhe as iniciativas do Sindicato e a luta por direitos na pandemia em sintrajud.org.br
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Por um sindicato combativo
e independente, vote em quem
tem compromisso com a categoria.

Dias 12 e 13 de agosto,
vote Chapa 1

Sexta-feira, 31 de julho de 2020

Unidade na Luta

SEMPRE

EM FRENTE

facebook.com/Chapa1SINTRAJUD
contato@sempreemfrentesintrajud.com.br

SINTRAJUD

Em defesa da vida e de todos os direitos da categoria
Essas eleições do Sintrajud são atípicas: por via
digital e em uma situação de gravidade que jamais
vivenciamos.
Nossa chapa - formada por novos e por
experientes lutadores de nossa categoria - entende que
o Sindicato tem que estar atento a esse momento. Por
isso, temos a defesa da vida e dos direitos da categoria
como prioridade de nossa atuação.
Em meio a políticas irresponsáveis e criminosas
que estão sendo adotadas na pandemia pelos
governantes, o governo Bolsonaro se utiliza da crise
para 'passar a boiada' e 'colocar a granada' no bolso
dos servidores e dos serviços públicos.
Estamos diante de um dos momentos mais
violentos em termos de retiradas de direitos de nossa
história. Para o governo, o servidor público é um alvo a

ser destruído. Para enfrentar tamanhos ataques e exigir
condições de trabalho e saúde, precisamos do
Sindicato fortalecido, de luta, atuante e sempre
presente. Voltado à realidade e às demandas de cada
segmento, da ativa e aposentados, e do conjunto em
todo o estado.
De nada nos servirá uma espécie de associação
recreativa, como alguns parecem defender. De nada nos
adiantará o sindicalismo amansado e subserviente, como
alguns já revelaram abraçar em um passado recente.
Nosso compromisso é com a vida e os direitos da
categoria. O Sintrajud sempre do lado dos servidores, seja
qual for o governo, seja qual for a administração do tribunal.
Nosso lema é a UNIDADE NA LUTA! Não é momento para recuos. É urgente seguir Sempre em Frente
Sintrajud!   

Acesse o nosso site e veja nossas propostas e posicionamentos:

www.SempreEmFrenteSintrajud.com.br
(11) 95150-7018
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Coordenações gerais:

Cláudia Vilapiano
JF/Campinas

Coordenações de finanças:

Fabiano dos Santos
TRT/Administrativo

Coordenações executivas:

Antonio Melquíades
(Melqui)
TRF

Luciana Carneiro
TRF

Cleber Aguiar
TRF

Maria Ires Lacerda
JEF/SP

Henrique Sales
TRT/Barra Funda

Raquel Morel
TRE

Marcos Trombeta
JF/Ceuni

Anna Karenina
JF/Presidente Prudente

Tarcisio Ferreira
TRT/Barra Funda

Ismael Souza
TRT/Barra Funda

Ana Silvia Poço
JF/Ceuni

Salomão Ferreira
TRT/São Vicente

Ester Nogueira
JF/Aposentada

João Carlos
JF/Marília

Beatriz Massariol
JF/Ceuni

Cláudia Sperb
TRE/Aposentada

Luiz Paiva
JF/Caraguatatuba

Angélica Olivieri
JF/Aposentada

Suplências:
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Sexta-feira, 31 de julho de 2020

Vote CHAPA 2!
Diante da difícil conjuntura que
vive o país, com uma crise econômica, social e sanitária, e perspectiva do Governo Bolsonaro bancar
uma reforma administrativa/ redução de salário, precisamos de um
Sintrajud forte e potente politicamente, que defenda de fato nossos
direitos e a Democracia no Brasil e
no próprio Judiciário!

Somos um grupo de servidores
unidos por melhorias para toda a
categoria, com pluralidade ideológica, colegas de todos os ramos
(Federal, Eleitoral, Trabalhista e
Militar) e de todos os cargos (técnicos, analistas, oficiais de justiça e
agentes de segurança), distribuído
na capital e no interior, com o pessoal da ativa e aposentados.

REDUÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL

Nosso sindicato precisa estar
nas ruas, nas redes sociais e no
parlamento, sem bravatas, contra a
política do ‘tudo ou nada sindical’,
que concilie diálogo e mobilização.
Precisamos ter um sindicato UNIDO E FORTE, COM ATITUDE,
para que nos defenda!
Um Sintrajud que escuta os seus
associados e garante prestação de

DESFILIAR DA
CONLUTAS E VALORIZAR
O SERVIDOR

serviços de qualidade. Um Sintrajud onde cada associado participe
de maneira igualitária para o desenvolvimento e o desempenho da
nossa atuação. UM SINTRAJUD
REPRESENTATIVO DE VERDADE! UM SINTRAJUD DE TODOS!
Por isso, pedimos a sua participação e o seu voto para que possamos
melhorar a vida da nossa categoria!
JURÍDICO FORTE COM
ATENDIMENTO DAS
CAUSAS INDIVIDUAIS

PLANO
DE SAÚDE

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO E
TRANSPARENTE

DEFENDER A
APOSENTADORIA E
OLHO NO FUNPRESP

PARTICIPAÇÃO
INTERATIVA
DOS SÓCIOS

CAMPANHA NAS
MÍDIAS SOCIAIS
PRÓ-SERVIDOR

CONTRA O ASSÉDIO
MORAL E O MACHISMO

COLÔNIA DE FÉRIAS
E CONVÊNIOS

INTEGRAÇÃO NA
CAPITAL E INTERIOR
SUBSEDES E VISITAS

Cansados de promessas sem ação!
Estamos cansados de discursos vazios!
Estamos cansados de uma luta desempenhada para poucos!
Um sindicato que deveria ser exemplo de atuação, diante da dimensão
que ocupa no território nacional, está à mercê de mobilizações que
não representam os servidores públicos federais diante das entidades
a que insiste em permanecer atrelado. Uma entidade que não nos
oferece nada a não ser hipocrisia em suas publicações.

Participação, transparência e democracia

Defendemos um Sintrajud que chega em todos os cantos deste
estado de São Paulo. Um Sintrajud que escuta os seus associados e
garante prestação de serviços de qualidade. Um Sintrajud que respeita
e honra seus sindicalizados, que integra capital e interior, ativos e
aposentados. Um Sintrajud onde cada associado participe de maneira
igualitária para o desenvolvimento e o desempenho da nossa atuação!

Sindicato pode oferecer e fazer mais!
É só olhar no bolso. O sindicato virou peso e deixou de ser solução.
A categoria está distante, participação é baixa e, com isso, perdemos
todos. O momento é de reconstruir o Sintrajud para que ele possa
oferecer benefícios e soluções concretas que melhorem a vida
dos servidores. É com sindicato forte que ganharemos as batalhas
necessárias! Chega de sectarismo!

CARTA PROGRAMA:
Temos muitas outras propostas para fazer um NOVO SINTRAJUD! Mais
democrático e com a atenção e respeito que você merece! Saiba mais sobre o
nosso programa em www.oposicaoreconstrucao.com.br.

CONTATO:
Também é possível entrar em contato direto conosco para esclarecer dúvidas
e apresentar sugestões através do telefone (11) 95200-2419.

DEFESA REAL DO NS
PARA TÉCNICOS
DO PJU/MPU
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Sexta-feira, 31 de julho de 2020

VOTAÇÃO

Confira as orientações para votar
Associados e associadas até o dia 12 de junho, em dia com as obrigações sindicais, vão eleger a
diretoria e o conselho fiscal em processo 100% digital e auditável.
Nos dias 12 e 13 de agosto, você que é
sindicalizado ou sindicalizada poderá decidir que projeto, programa e representantes da categoria vão conduzir o Sintrajud nos próximos três anos, até 2023.
Todo associado até 12 de junho, conforme o estatuto, em dia com as obrigações
estatutárias, pode votar.
Em meio à maior pandemia do século e
no ano de seu jubileu de prata, o Sindicato
realiza um processo totalmente digital e
telepresencial (com identificação positiva

de quem se apresenta para votar, garantindo a segurança jurídica).
Este processo eleitoral é um esforço do
Sintrajud, um desafio pelas novidades e as
novas ferramentas digitais e telepresenciais, encarado pela atual direção como
parte da história de lutas e conquistas.
Mais uma vez o Sindicato será vanguarda
na organização de eleições sindicais modernas e auditáveis do começo ao fim.
A eleição da comissão eleitoral, com participação de mais de 500 associados de

Passo a passo do voto nas chapas e no conselho
1) Com antecedência, para evitar atrasos e problemas de acesso, instale a
plataforma Zoom em seu computador e/
ou celular (os links para download estão
disponíveis em sintrajud.org.br);
2) A partir das 9h e até às 19h dos dias
12 e 13 de agosto, acesse em sintrajud.
org.br o destaque principal: Eleições
Sintrajud 2020 - Vote aqui, onde você
verá o link de votação;
3) Informe o CPF e clique em ‘Entrar’
para acessar a mesa de votação que funcionará na plataforma virtual Zoom;
4) Com um documento oficial com foto
em mãos (RG, CNH ou funcional), identifique-se aos mesários;
5) Após se identificar perante os mesá-

rios você receberá, em seu celular ou
e-mail (conforme tenha optado na identificação), o link de votação, que será válido por 10 (dez) minutos;
6) Clique no link recebido no seu celular
ou e-mail;
7) Na tela de votação, você necessariamente terá que fazer uma opção. Se não
quiser votar em nenhuma chapa, clique
‘Em branco’ ou ‘Nulo’ e, em seguida, clique em ‘Confirmar’;
Você receberá a mensagem ‘Voto computado com sucesso’ e poderá imprimir
seu comprovante de votação. Então,
clique em ‘Voltar ao painel’ e repita
os procedimentos para votar em até
3 candidaturas ao conselho fiscal.

Escaneie o
código e acesse

todo o estado, foi a primeira demonstração de força e organização de toda a categoria nesse sentido.
A direção do Sindicato ressalta que o objetivo principal do processo telepresencial
é garantir a liberdade e o direito de participação de todos associados e associadas,
sem interferências externas, assegurando
a inviolabilidade do voto secreto, segurança e transparência para a democracia
sindical. E pede a todas e todos que não
deixem para votar na última hora.

Voto em separado
Se os seus dados, por qualquer motivo,
não baterem com os do cadastro sindical,
você po derá votar em separado. Sendo
sindicalizado ou sindicalizada até 12 de
junho e estando em dia com as obrigações estatutárias, sua participação no
processo eleitoral está garantida.
Nesse caso, os mesários vão coletar
todos os seus dados e registrar que seu
voto ocorrerá em separado, de forma
simples, rápida e segura. Posteriormente,
antes da apuração, a comissão eleitoral
vai verificar todos os votos em separados,
validando-os ou invalidando-os.

Cadastro

Para agilizar o processo, você pode atualizar seu dados cadastrais. A atualização
não é condição para votar, mas manter o
cadastro sindical sempre atualizado é uma
tarefa importante dos associados para receberem todas as informações e participarem de todos os processos de decisão
sobre os rumos da entidade.

ATENÇÃO!
Nos dias e horários de votação serão
disponibilizadas na sede e na subsede do
Sintrajud, em caráter extraordinário, mesas
de atendimento para sindicalizadas e sindicalizados com dificuldade de acesso às
novas tecnologias ou sem estrutura tecnológica, com os devidos cuidados de segurança sanitária e distanciamento, garantido o acompanhamento de representantes
indicados pelas duas chapas inscritas.
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Diretoria: Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas, Fabiano dos Santos, Luciana
Martins Carneiro, Ester Nogueira de Faria, Maria Ires Graciano Lacerda, Claudia Villapiano Teodoro de Souza,
Claudia Renata de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, Antonio Carlos Lauriano da Silva,
Henrique Sales Costa, Ana Luiza de Figueiredo Gomes, Inês Leal de Castro, Gilberto Terra, Eliseu da Silva
Trindade, Tauff Ganem de Abreu, José Dalmo Vieira Duarte, Fausta Camilo Fernandes.
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Acompanhe o SINTRAJUD nas redes sociais: @sintrajud

