
SEXTA (7) TEM ELEIÇÃO PARA O
CONSELHO FISCAL DO SINDICATO

A eleição para o Conselho Fis-
cal do Sintrajusc (triênio 2019/
2021) será nesta sexta-feira (7),
das 11 às 17h, com mesas recep-
toras na entrada dos locais de tra-
balho. Há cinco candidaturas ao
Conselho (no verso), e os filia-
dos e filiadas podem escolher até
3 (três) candidatos.

A cédula para o voto dos apo-
sentados e dos pensionistas já foi
enviada para o endereço residen-
cial cadastrado no Sintrajusc e de-
verá ser postada nos Correios até
esta sexta-feira ou depositada na
urna disponível na sede do Sindi-
cato amanhã. Em relação à elei-
ção passada, essa medida foi to-

mada porque parcela importante
dos filiados está aposentada e
muitos já não moram no Estado,
tendo, portanto, dificuldade de
exercer o direito de voto de for-
ma presencial.

De forma proposital, e com
atenção à democracia interna,
esta eleição não coincide com a
eleição de diretoria a fim de man-
ter de forma bem clara a indepen-
dência do Conselho.

Uma das principais iniciativas
do Conselho Fiscal é fiscalizar a
gestão financeira e patrimonial do
Sintrajusc. Segundo o Estatuto do
Sindicato, também compete ao
Conselho analisar as prestações

de contas mensais e anuais, enca-
minhando parecer à Diretoria Exe-
cutiva para publicação.

Por isso, é fundamental que to-
dos os filiados e filiadas partici-
pem da eleição. A listagem de ap-
tos a votar e dos locais de vota-
ção estão disponíveis no site do
Sintrajusc.

PRAZO FINAL PARA RESPONDER PESQUISA DE SAÚDE
Termina nesta sexta-feira (7) o

prazo para os servidores e servi-
doras do Judiciário Federal res-
ponderem a Pesquisa Nacional de
Saúde, que tem como objetivo
identificar os riscos psicossociais
no ambiente do trabalho e identi-
ficar situações de assédio moral,
sofrimento emocional e psicoló-
gico do trabalhador e trabalhado-
ra. Com as respostas obtidas que
os sindicatos de base poderão ter

mais dados para lutar pela
criação de propostas de
políticas voltadas para o
bem-estar dos servido-
res.  Em 2011 o Sintra-
jusc fez pesquisa seme-
lhante, contudo restrita a
sua base, Santa Catarina.
Agora, com esta iniciati-
va, teremos um estudo
nacional. O formulário é simples
e pode também ser respondido por

aparelhos celulares. Participe pelo
link www.pesquisajudiciario.net
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DINALDO DE AMORIM - Os tempos atuais exigem compromisso com as instituições
que nós, trabalhadores, fundamos para a defesa de nossos interesses. É nesse sentido, de
contribuir para que o Sintrajusc permaneça como ferramenta de nossa luta cotidiana e
sempre, que me coloco à disposição da categoria na condição de candidato ao Conselho
Fiscal para o próximo período, já tendo orgulhosamente feito parte da direção do Sintra-
jusc com a eleição de 2002.  Sou Técnico Judiciário do Tribunal do Trabalho desde 1989,
lotado atualmente na 5ª Vara do Trabalho, onde exerço a função de assistente de audiên-
cias.

CESAR AUGUSTO WEBER PEREIRA - Sou Técnico Judiciário, servidor da Justiça
do Trabalho há 26 anos, lotado na 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis e faço parte da
atual composição do Conselho Fiscal do Sintrajusc. Quero estar no Conselho Fiscal para
colaborar com a categoria no sentido de desenvolver percepções e participações na
condução e desenvolvimento da saúde financeira de nosso Sindicato a fim de que nossas
lutas estejam amparadas por este fundamental suporte.

NEILA AVILA DE SOUZA - Sou servidora aposentada da Justiça do Trabalho e filiada
ao Sintrajusc desde 1995. Já fui do Conselho Fiscal e da diretoria do Sindicato.

MARCELO SERGIO DA COSTA - Sou Técnico Judiciário, servidor da Justiça Federal
em Florianópolis, lotado na Seção de Pagamento e filiado ao Sintrajusc desde 1993.
Destaco a importância da participação nas atividades do Sindicato que nos representa, e
busco atuar no entendimento de que, cada vez mais, a luta pelos nossos direitos precisa ser
coletiva.

JOSÉ ISALTINO DA ROSA - Sou Oficial de Justiça Avaliador Federal, servidor da
Justiça Federal em Florianópolis e filiado ao Sintrajusc desde 1993. O Conselho Fiscal é
uma instância importante do nosso Sindicato, tendo o papel de acompanhar e fiscalizar as
movimentações financeiras e a prestação de contas da diretoria. Por isso, convido todos
os filiados a participar da eleição.

Conheça as candidaturas ao Conselho Fiscal


