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ELEIÇÕES SINDJUF - PB

COMISSÃO ELEITORAL DEFINE REGRAS PARA
 AS ELEIÇÕES DO SINDJUF-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO

O edital convocando as 

eleições foi publicado no dia 
12 de outubro no jornal 
C o r r e i o  d a  P a r a í b a 
(circulação estadual), como 
t a m b é m  n o  j o r n a l  d o 
SINDJUF/PB “Hora de 
J u s t i ç a ” ,  e  fi c a r á 
disponibilizado no site do 
sindicato, cujo endereço 
e l e t r ô n i c o  é : 
www.s indjufpb.com.br,  
s e n d o  a m p l a m e n t e 
distribuído a toda categoria e 
fixado em cada local de 
trabalho, nos termos do 
Estatuto, bem como na sede 
do sindicato.

A Comissão Eleitoral, que é 
encarregada para suprir as 
lacunas estatutárias quanto 
às eleições do sindicato, foi 
eleita no último dia 10 de 
outubro e formada por 
s e r v i d o r e s  fi l i a d o s 
representantes da Justiça 
Eleitoral na Paraíba. Os 
membros são os seguintes: 
Marcos  Antôn io  Lopes 
Va s c o n c e l o s ,  J a i l t o n 
Caldeira Brant, Mário Luiz 
D u t r a  M a r t i n s ,  M a r i a 
Hilarina Aires Nunes e Felipe 
Cavalcante Alves.

No dia 13 de dezembro próximo, estaremos 
escolhendo a nova diretoria do SINDJUF/PB e o 
novo Conselho Fiscal para o triênio 2019/2021.

São as eleições que cumprem esse papel a cada três 
anos. Elas irão acontecer num cenário político já 
desenhado pelo resultado eleitoral que emergirá das 
urnas em 28 de outubro. Dai a importância de sua 
participação. A hora é agora. Participe, debata, 
critique e proteste, afinal o SINDJUF/PB somos 
todos nós.

O sindicato é o único instrumento de defesa dos 
direitos de seus filiados. Participar da diretoria, 
comparecer as assembleias e debater as principais 
demandas da categoria é dever precípuo de cada 
filiado e filiada.  
Afinal, a conquista da valorização dos técnicos 
judiciários, NS JÁ!, o reajuste dos nossos salários e 
dos nossos benefícios, a garantia e manutenção de 
direitos e conquistas, como os 13,23% e os quintos, as 
lutas contra a Reforma da Previdência, o fim da 
estabilidade e a defesa intransigente da Justiça do 

Trabalho, entre outros assuntos e demandas, 
dependem diretamente da atuação do sindicato. E 
para se ter um sindicato forte, se faz necessário uma 
diretoria renovada, tanto de pessoas quanto de 
ideias. Uma diretoria coesa, unida por um só 
propósito, um só objetivo, que é defender a categoria 
pela base.
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HORA DE VOTAR!
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SAIBA OS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DAS 
ELEIÇÕES DO SINDJUF/PB

b) estar em pleno gozo dos direitos sociais conferidos 
neste Estatuto, observado o disposto no Art. 9º do 
Estatuto;
c) estar quite com a tesouraria do SINDJUF/PB;

Qualquer servidor filiado será considerado elegível, 
podendo candidatar-se a qualquer cargo de direção ou 
do conselho fiscal, desde que cumpra com os seguintes 
requisitos:
a) ter no mínimo 06(seis) meses de inscrição no quadro 
social, antecedentes à data de publicação do edital 
(12/10/2018);

e) não ter sido condenado criminalmente em sentença 
transitada em julgado.

d) não ter sofrido punição definitiva prevista no art. 9, 
incisos II, III e IV do Estatuto do SINDJUF/PB, no 
período do mandato que está findando;
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CONFIRA AS REGRAS APROVADAS PELA COMISSÃO 
ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DO SINDJUF/PB

A Diretoria Executiva do SINDJUF/PB, no 
e x e r c í c i o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s ,  e m 
conformidade com o estabelecido nos Artigos 
46 e 47 do Estatuto Social e em observância às 
disposições do Regimento Eleitoral, convoca 
todos os seus filiados a participar das 
ELEIÇÕES GERAIS no SINDJUF/PB, a realizar-
se no dia 13 de dezembro de 2018 (quinta-feira), 
para escolha pelo voto de sua nova Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, para o triênio 
2019-2021. 

C) DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO POR URNA - em 
João Pessoa, haverá uma urna de votação em 
cada uma das sedes dos Tribunais (TRT, TRE e 
JF) ,  bem como no Fórum Maximiano 
Figueiredo (Varas do Trabalho); uma urna de 
votação instalada na sede do sindicato para 
recepção e coleta de votos dos aposentados e 
uma urna de votação na Cenatel (Central de 
Atendimento aos Eleitores). Em Campina 
Grande, haverá uma urna de votação no Fórum 
Irinêo Joffily (Varas do Trabalho), onde votarão 
os filiados no município de Campina Grande, 
lotados nas Varas do Trabalho; uma urna no 
NVI- Núcleo de Voto Informatizado de Campina 
Grande/PB e uma urna de votação na sub sede 

A) DO DIA DAS ELEIÇÕES - as eleições serão 
realizadas no dia 13 de dezembro de 2018, em 
todo o Estado da Paraíba, base territorial desta 
entidade sindical.
 B) DA RECEPÇÃO E COLETA DOS VOTOS - 
serão utilizadas urnas de votação, cedidas pelo 
TREPB, nas cidades de João Pessoa, Campina 

Grande, Patos, Sousa, Itaporanga, Cajazeiras, 
Santa Rita, Mamanguape e Guarabira.
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da Justiça Federal de Campina Grande/PB. Em 
Patos, haverá uma urna de votação no prédio onde 
funciona a Vara do Trabalho de Patos-PB, onde 
votarão os filiados no município de Patos/PB, lotados 
no TRT, TRE, JF. Em Sousa, haverá uma urna de 
votação no prédio onde funciona a 8ª Vara Federal de 
Sousa-PB. Em Guarabira, haverá uma urna de 
votação no prédio onde funciona a Vara do Trabalho 
de Guarabira-PB, onde votarão os filiados no 
município de Guarabira/PB, lotados no TRT e uma 
urna de votação no prédio da Justiça Federal onde 
votarão os filiados lotados na Justiça Federal e 
Cartórios Eleitorais . Em Itaporanga, haverá uma 
urna de votação no prédio onde funciona a Vara do 
Trabalho, onde votarão os filiados no município de 
Itaporanga-PB, lotados na Justiça do Trabalho. Em 
Cajazeiras, haverá uma urna de votação no prédio 
onde funciona a Vara do Trabalho, onde votarão os 
filiados no município de Cajazeiras-PB, lotados na 
Justiça do Trabalho. Haverá ainda a possibilidade de 
coleta de votos através das urnas itinerantes que 
passarão pelas cidades de Santa Rita para os 
servidores lotados no TRE e TRT; em Mamanguape 
para os servidores lotados no TRT e TRE e na cidade 
de Itabaiana/PB para coleta de votos dos filiados 
lotados na Vara do Trabalho daquela cidade.
 D) DO HORÁRIO DE VOTAÇÃO - Em todos os 
locais de votação acima, os trabalhos de votação 

terão início às 08h00, encerrando-se às 16h00. 
Entretanto, os trabalhos de votação poderão ser 
encerrados antecipadamente, nos locais onde houver 
urnas fixas ou na passagem da urna itinerante, se já 
tiverem votados todos os eleitores filiados constantes 
da respectiva folha de votação.
E) DO REGISTRO DE CHAPAS - De acordo com o 
artigo 10º do Regulamento Eleitoral, o prazo para 
registro das chapas será de 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir do quinto dia subsequente ao da 
publicação do presente Edital no site do sindicato, 
perante a secretaria do SINDJUF/PB, situada na Rua 
Heráclito Cavalcante nº 48, Centro, João Pessoa-PB, 
que estará funcionando nos dias úteis no horário das 
07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda à 
sexta–feira, para recebimento das solicitações de 
registros de chapas, onde todos os interessados 
poderão receber cópia do presente edital, bem como 
do regulamento eleitoral e das instruções da 
comissão eleitoral para o exercício do voto. Mais 
informações poderão ser solicitadas pelo fone (83) 
3222-6898 e (83) 99922 0998. E para conhecimento 
geral, publica-se o presente edital. 
F) DO REGIMENTO ELEITORAL – O Regimento 
Eleitoral aprovado está disponível no site do 
s i n d i c a t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
www.sindjufpb.com.br, desde o dia 10 de outubro, 
assim permanecendo até a posse dos eleitos.

HORA DE VOTAR!
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Colaboradoras do SINDJUF-PB
 aderem ao ‘Outubro Rosa’

Marilene da Silva, Juliane Kessia, Railse Andrade e 
Tânia Fernandes, literalmente vestiram a camisa em 
favor da luta contra o câncer de mama. As camisas 
foram adquiridas pelo SINDJUF-PB e distribuídas com 
as colaboradoras do sindicato.

As colaboradoras do SINDJUF-PB, Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado 
da Paraíba, aderem ao ‘Outubro Rosa’. O movimento é 
conhecido nacionalmente pelas ações de combate ao 
câncer de mama.

OUTUBRO ROSA: na década de 1990, nasce o 
movimento conhecido como Outubro Rosa. A ação tem o 
objetivo de estimular a participação da população no 
controle do câncer de mama. A data é celebrada 
anualmente, no mês de outubro, com o objetivo de 
compartilhar informações sobre o câncer de mama, 
promover a conscient ização sobre a doença, 
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e 
de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
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