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SINDJUF/PB
PORQUE VOTAR
NA CHAPA 01?
Em 13 de dezembro próximo estaremos
realizando eleições em todo estado para
renovação da Diretoria Executiva do SINDJUF/PB
e para os membros do Conselho Fiscal que irão
dirigir os destinos do sindicato no triênio
2019/2021.
Estamos vivendo um momento novo na

conjuntura política nacional. O resultado que
emergiu das urnas em 28 de outubro próximo
passado nos deu a exata dimensão do futuro que
nos espera. Um ciclo foi fechado, apesar da
resistência e outro começa apesar das incertezas.
Esse será o cenário político a partir de 1º de
janeiro de 2019.

SINDJUF/PB NA LUTA COM A BASE!
A Chapa 01: SINDJUF/PB NA LUTA COM A BASE, foi construída
nesse cenário e, portanto, caberá a todos nós construirmos esse
futuro. Seja buscando contatos com os novos parlamentares
eleitos, pela Paraíba, seja abrindo diálogo, através da
FENAJUFE, com equipe do governo e apresentando nossas
demandas. Nosso propósito será uniﬁcar toda categoria.
Embora a categoria esteja desmobilizada, nosso objetivo
principal será construir a conscientização política do papel e da
importância do sindicato na luta em defesa de seus direitos.
E essa conscientização somente virá com amplo debate acerca
dos nossos problemas, discutindo cada questão, debatendo
cada problema, puxando a unidade, conclamando todas as
forças políticas que atuam no nosso campo, para juntos,
dirigentes e categoria, transformamos o SINDJUF na caixa de
ressonância dos anseios de todos os servidores do judiciário
federal.
A hora é agora. Preparar nosso sindicato para as futuras
batalhas passa pela eleição de uma nova diretoria. E essa nova
diretoria deve ser comprometida com as lutas da categoria, deve
estar antenada com o cenário político que se avizinha e deve
prioritariamente estar ligada nos embates e enfrentamentos,
que, sem restar dúvidas, teremos num futuro bem próximo.
Para o pleno êxito dessas batalhas, precisamos contar com o
empenho de cada servidor e servidora. Mas fundamentalmente,
necessitamos de uma direção unida, coesa, apartidária e que
tenha como foco a intransigente defesa dos interesses da
categoria.
Foi nesse sentido que a Chapa 01: SINDJUF/PB NA LUTA COM
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A BASE foi modelada. Foram realizadas diversas reuniões. Cada
segmento do judiciário federal foi ouvido para a escolha de seus
representantes. Agentes de Segurança, Oﬁciais de Justiça,
Analistas, Técnicos Judiciários, Auxiliares Artíﬁces e
Aposentados atenderam o chamamento e por várias mãos essa
Chapa foi montada.
Além das reuniões por segmento, foram realizadas diversas
viagens ao interior do estado para ouvir os anseios de nossos
colegas em Campina Grande, Santa Rita, Guarabira,
Mamanguape, Itabaiana, Patos, Itaporanga, Sousa e
Cajazeiras.
Também foi feito um esforço concentrado no sentido de
arregimentar novos servidores comprometidos com nossa luta
e, principalmente, atrair as servidoras a ocupar esse espaço,
pois entendemos que lugar da mulher é também no sindicato e
no comando da luta. De imediato não alcançamos nosso
desiderato, mas em nossa chapa já inscrevemos três
servidoras guerreiras que irão lutar por mais mulheres na luta e
no mundo sindical.
Assim colega está formada nossa equipe. O time SINDJUF/PB
NA LUTA COM A BASE está escalado.
Na vida tudo não passa de uma questão de escolha, e neste
caso especíﬁco, a escolha está em suas mãos. Vamos a luta.
Vote certo.
Vote CHAPA 01
Vote na chapa SINDJUF/PB NA LUTA COM A BASE

PRINCIPAIS PROPOSTAS E PLANO DE LUTAS
LUTAS GERAIS
·Campanha Salarial: Retomada de diálogo imediato com o STF,
através da Comissão Interdisciplinar da qual a FENAJUFE faz
parte, para formatação de novo PCS.

proteção social, ameaçam de extinção a Justiça do Trabalho e
fragilizam a estabilidade de servidores e a contratação por
concursos públicos.
Pela Defesa da existência e valorização da Justiça do Trabalho;
·Por concurso público e Contra a Terceirização na atividade ﬁm;

·Pressionar o STF para envio imediato do PL relativo ao NS para
os Técnicos Judiciários;
·Pela revogação da EC 95/2016 que congela salários e
investimentos por 20 anos;
·Defesa da Democracia, da Constituição Federal e dos Direitos
sociais. Democratização do PJU e do CNJ, com a participação
da categoria na deﬁnição de metas e do modelo de gestão;

·Pela revogação da Reforma Trabalhista.
·Pela aprovação da PEC 555/2006, que revoga o art. 4º da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003 acabando com a
cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos
servidores públicos aposentados (Contribuição de Inativos).
·Lutar pelo reajuste e padronização nos valores do auxílioalimentação e de assistência pré-escolar dos servidores.

·Não a Reforma da Previdência;
·Reposição salarial anual, priorizando o vencimento básico, com
ganhos reais. Pela imediata implementação da Data-Base da
categoria;
·A reforma trabalhista e a terceirização irrestrita rebaixaram a

·Lutar pela atualização no valor de indenização de transporte
paga aos Oﬁciais de Justiça Avaliadores Federais, defasada pelo
tempo.
·Lutar pelos 13,23% para todos os servidores do PJU e pela
manutenção dos quintos.

Vejam a composição da CHAPA 01
LUTAS ESPECÍFICAS
·Lutar pela realização dos CONCURSOS INTERNOS DE
REMOÇÃO no âmbito dos Tribunais, com publicação de um
certame com edital prévio e critérios claros, transparentes,
objetivos, universais e justos e sempre antes das redistribuições
e nomeações de candidatos aprovados em novos concursos,
como forma de prestigiar aqueles que já são servidores da casa,
remanejando-os para locais em que se sintam em situação mais
confortável para trabalhar e mais próximo de seu domicilio.
·Lutar pela criação da Polícia Judicial no âmbito dos Tribunais em
todo estado, com o escopo de assegurar a ordem dos trabalhos
dos Tribunais, Varas do Trabalho e Varas Federais, bem como
proteger a integridade física dos magistrados, servidores, das
instalações físicas e de todos aqueles que as frequentam.
·Lutar pela implementação da gratiﬁcação de TIC prevista na
Resolução do CNJ 211/2015;
. Lutar junto ao CSJT, através da FENAJUFE, para
implementação do reenquadramento dos Artíﬁces na Justiça do
Trabalho. A medida é uma forma de promover isonomia e justiça
àqueles que são os únicos ainda não contemplados com o
modelo de reestruturação de carreira conquistado em 2012 pelos
Auxiliares Operacionais de Serviços Diversos (AOSD).
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COORDENADORES GERAIS

CLÁUDIO AURÉLIO
DANTAS - TRE

MARIA AURILEIDE
ROCHA LÔBO - TRT

MARCOS JOSÉ
DOS SANTOS - JF

COORDENADORES EXECUTIVOS

Coordenador de
Finanças e
Patrimônio
EVILÁSIO DA SILVA
DANTAS – TRT

Coordenador
Jurídico
PERIVALDO ROCHA
LOPES - TRE

Coordenador de
Comunicação e
Imprensa
GILDÁZIO AZEVEDO
DE CARVALHO - JF

Coordenador do
Alto Sertão

Coordenador do
Litoral e Curimataú

PÉRICLES COSTA
MATIAS - TRT

PEDRO DE
FIGUEIREDO
LIMA NETO - TRE

·Lutar pela criação do cargo de Oﬁcial de Justiça Avaliador
Federal na Justiça Eleitoral;
·Lutar pela ampliação da política de seleção para ocupação dos
FCs e CJs no âmbito do TRE/PB, assim como sua implantação
nos demais Tribunais;
·Lutar pela efetivação do mandato de 02(dois)anos para a
presidência do TRE/PB;
·Intensiﬁcar a integração e atuação conjunta com os demais
sindicatos representativos dos servidores públicos, na defesa
dos direitos e conquistas da categoria, bem assim no trabalho de
conscientização dos trabalhadores e da sociedade civil, da
necessidade de valorizar, aprimorar e defender os serviços
públicos disponibilizados à população;
·Atuar e acompanhar com o corpo jurídico do sindicato, os
procedimentos administrativos disciplinares formalizados contra
servidores ﬁliados, assegurando todas as formas de defesa;

Coordenador de
Formação Sindical,
Cultura, Esporte
e da Cidadania
JOSÉ GENÁRIO
SARAIVA FILHO- TRT

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA

MARCOS FERNANDO
AZEVEDO BRASILINO
– TRT

MARIA DALVA
DOS SANTOS
FERREIRA – TRT

ROMULO CARVALHO
CORREIA LIMA – JF

MARIA JOSÉ
AVELINO DE
OLIVEIRA - TRT

·Buscar novos canais de integração e comunicação com a
categoria através do uso das novas ferramentas tecnológicas.
·Realização de encontros anuais de servidores do interior,
descentralização de benefícios, convênios e recursos,
ampliação, por meios eletrônicos ou auxílios, das formas de
participação desses ﬁliados nas atividades sindicais
(interiorização de fato).

SINDJUF/PB NA LUTA COM A BASE!

EDERSON DE
ARAUJO JUNIOR – TRE

SINDJUF/PB NA LUTA COM A BASE!
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No dia 13 de dezembro além de votar na Chapa para a
Diretoria Executiva , você também votará para os
membros do Conselho Fiscal que, por disposição
estatutária, se inscreveram individualmente e, mesmo
não fazendo parte de nossa chapa, pelos seus
históricos de lutas, pedimos seu voto nestes zelosos
companheiros.

CONSELHO FISCAL

ABRAÃO MORAES
MELO - JF

EVERTON DE
ALMEIDA ALVES – TRT

Vote
chapa

MARCELL MANFRIN
BARBACENA - TRE
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