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10/03/2010 (das 9h às 17h) - Eleições
10 a 15/03/2010 (até às 9h) - Impugnação à eleição
15/03/2010, a partir das 9h - Apuração dos votos
na sede do Sindicato, com eventuais impugnações
às cédulas
15/03/2010 - Proclamação do resultado
17/03/2010, às 19h - Posse do novo Conselho
Fiscal

CalendárioCalendárioCalendárioCalendárioCalendário

A eleição para o Conselho Fiscal do SINTRAJUSC
será nesta quarta-feira, dia 10 de março, das 9 às 17 ho-
ras. A lista dos locais de votação está disponível na página
do Sindicato, www.sintrajusc.org.br, no link "Eleição para
Conselho Fiscal 2010/2012 será no dia 10".

Os candidatos são os seguintes, na ordem de vota-
ção das cédulas: Laércio Flávio Bonamigo; Maria Clélia
Lanius; Denize Leal Pauletto; Marcelo Sérgio da Costa
(veja no verso). A Comissão Eleitoral infoma que os
filiados devem assinalar, nas cédulas, três candidatos da
sua preferência. De acordo com o Estatuto do Sindica-
to, o Conselho é composto de três membros titulares e
três suplentes.

A Comissão Eleitoral convida os filiados a votar e
escolher o próximo Conselho, responsável por fiscalizar
as contas e avaliar o trabalho da Direção da entidade. A
Comissão acompanhou atentamente toda a tramitação
exigida pelo Estatuto, e já no dia 15 anunciará o resulta-
do. Participe!

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos
Trabalhadores no Poder Judiciário Federal
no Estado de Santa Catarina � Filiado à
FENAJUFE - Rua dos Ilhéus, 118, sobrelo-
ja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-
560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX:
(048)3222.4668
imprensa@sintrajusc.org.br
www.sintrajusc.org.br

Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb
8077/RS) - Tiragem: 800 exemplares
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A Coordenação do SINTRAJUSC realiza, no dia
21 de março, domingo, das 9 às 18 horas na sede
do Campeche, o I Coletivo Jurídico. O objetivo é
discutir o andamento das atuais ações coletivas em
defesa da categoria e avaliar a possibilidade de su-
cesso de novas ações. Também serão avaliadas as
Emendas ao PCS4 apresentados pelos parlamenta-
res, com a presença da Assessoria Jurídica do Sin-
dicato. Os servidores estão convidados a parti-
cipar,  inscrevendo-se até o dia 18 no e-mail
administrativo@sintrajusc.org.br

Recentemente o SINTRAJUSC obteve uma im-
portante vitória que mostra a importância de se fazer
a luta jurídica lado a lado com a luta política. Foi
proferida sentença (na qual concedida a tutela ante-
cipada) pelo Juiz da 1ª VF da Capital, vedando os
descontos sobre os vencimentos dos servidores que
fizeram greve (ou tiveram outros afastamentos) e es-
tavam no exercício de substituição de chefia. A tese
vitoriosa foi a de que os servidores já haviam rece-
bido os valores e, pela natureza alimentar, não po-
deria haver repetição dos descontos. No mérito, se
julgou procedente o pedido para reconhecer a ile-
galidade do ato administrativo que determinou o des-
conto dos valores recebidos de boa-fé pelos substi-
tuídos do autor.
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As informações foram cedidas
pelos candidatos a partir
de solicitação-padrão.

LAÉRCIO FLÁVIO BONAMIGO
Lotação: Central de Mandados do Fórum Trabalhista
de Chapecó
Tempo de filiação ao Sindicato: 13 anos
Exerceu função de Coordenador para a Região Oeste
(2 anos) e de Coordenador Jurídico (3 anos) do Sindi-
cato. Servidor do TRT12 desde março de 1997. Oficial
de Justiça. Fez parte da Diretoria do Sindicato em dois
mandatos. Foi Coordenador do Núcleo dos Oficiais de
Justiça do SINTRAJUSC. Representou os associados
em três congressos da FENAJUFE.

MARIA CLÉLIA LANIUS
Lotação: Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste
Tempo de filiação ao Sindicato: 18 anos
Exerceu cargo de Delegada Sindical em duas gestões.

MARCELO SÉRGIO DA COSTA
Lotação: Núcleo de Gestão Funcional - Seção de
Pagamento de Pessoal da Justiça Federal
Tempo de filiação ao Sindicato: desde a fundação
Participou ativamente da fundação da entidade. Antes
da unificação foi vice-presidente do Sindicato. Na
época participou das negociações para a unificação do
SINTRAJUSC. É servidor da Justiça Federal de
Santa Catarina desde julho de 1988.

DENIZE LEAL PAULETTO
Lotação: Coordenadoria de Controle Interno - TRESC
Capital
Tempo de filiação ao Sindicato: 4 anos
Assumiu no TRE/RS em 1980. Já trabalhou no TRE/
RS, TSE e, desde Nov/2002, no TRE/SC. Foi dirigente
do Sindicato dos Trabalhadores do TRE/RS -
SINDJERS (1995/1997).
“Neste ano de eleições gerais, me candidatei a uma vaga
no Conselho Fiscal do SINTRAJUSC para zelar pelo
orçamento do Sindicato, para que não sirva de "institui-
ção financeira" para partidos políticos e/ou pretensos
candidatos, e seja garantida a sua utilização unicamente
para as lutas trabalhistas e as outras humanitárias. Con-
to com os votos de vocês”.


