
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

CHEGOU A HORA DE AQUECER A LUTA NAS COMARCAS

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DE BASE
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Com união, nossa 
chama se propaga
No mês de março, teremos eleições para Representantes
de Base nas Comarcas.

Esses agentes nos Locais de Trabalho serão os pilares da 
organização sindical, serão a ligação entre o sindicalizado
e as instâncias da entidade e terão posição privilegiada 
nas decisões que envolvem o sindicato e a sociedade.

E você pode ser eleito. Candidate-se.

Seja a chama que vai inflamar o espírito de luta
dos servidores.

Lembre-se: tão importante quanto ser um representante
é votar. Só com a participação de todos construiremos
a Organização por Local de Trabalho (OLT), essencial
para sermos bem sucedidos em nossas mobilizações
e conquistarmos mais.
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Com união, nossa 
chama se propaga
Nos meses de janeiro e fevereiro, teremos eleições para
Representantes de Base nas Comarcas.

Esses agentes nos Locais de Trabalho serão os pilares da 
organização sindical, serão a ligação entre o sindicalizado
e as instâncias da en�dade e terão posição privilegiada 
nas decisões que envolvem o sindicato e a sociedade.

E você pode ser eleito. Candidate-se.

Seja a chama que vai inflamar o espírito de luta
dos servidores.

Lembre-se: tão importante quanto ser um representante
é votar. Só com a par�cipação de todos construiremos
a Organização por Local de Trabalho (OLT), essencial
para sermos bem sucedidos em nossas mobilizações
e conquistarmos mais.
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No Sindijus-PR, a OLT é organizada em duas 
etapas: a primeira é a eleição de Representantes
de Base nas Comarcas; a segunda é a 
participação dos eleitos na Plenária Estadual.

Você pode ser um Representante
de Base e tornar-se um elo entre a sua
Comarca e o Sindicato.

Para isso, não importa seu cargo, basta ser 
sindicalizado ou sindicalizar-se, organizar os 
servidores da sua Comarca e divulgar
amplamente a reunião para realizar a eleição.

Após o pleito, a ata padrão deve ser preenchida
e entregue ao Diretor, ou enviada por correio
para a Sede.
Uma cópia deve permanecer na Comarca.

Os mandatos de Representantes de Base têm
duração de um ano e pode haver prorrogação,
desde que esta seja a vontade do coletivo.

Representante de Base
Raio-X do Candidato

Organização por 
Local de Trabalho

Nossa força vem da união

 A Organização por Local de Trabalho (OLT)
tem como princípio promover

a participação dos trabalhadores nas 
decisões da Entidade, exercitando, assim,
a democratização do poder, que consiste

na capacidade desenvolvida pela classe 
trabalhadora de fazer propostas, tomar

decisões e repartir responsabilidades
na construção de uma sociedade

mais justa e livre de todas
as formas de opressão.

 Seja na realização das mobilizações
e na manutenção da legitimidade política

das estruturas sindicais, a OLT
é de extrema importância, e não deve

ser compreendida como um movimento
para os servidores, mas, sim, como

um movimento dos servidores.
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O Representante de Base é tão importante
que compõe, como membro nato, a Plenária 
do Sindijus-PR, cujo o poder de decisão está
acima da Direção Colegiada. Isto expressa
a democracia interna do nosso sindicato,
pois são os servidores organizados, a partir
do Local de Trabalho que, juntos, definem
e apontam os caminhos a serem seguidos.

Debata com seus colegas,
organize reuniões, seja eleitor
ou candidato.

Participe, pois é
com a união de todos
que conseguimos
alcançar as mudanças.

Objetivos da eleição 
de Representantes de Base
Além de representar sua Comarca, a eleição para
os Representantes de Base tem outros objetivos:

Ou seja, através da OLT, e com a nossa união, conseguimos fazer propostas,
tomar decisões e repartir responsabilidades. Podemos caminhar
com os próprios pés, ser parte da construção coletiva da história.

Introduzir uma relação de respeito entre chefias e subordinados

Capacitar os trabalhadores para negociação no Local de Trabalho

Garantir a consciência de classe sobre os interesses individuais

Estar em sintonia com os interesses dos representados

Preparar, em termos de informação e capacitação,
para não ser subjugado por argumentos falsos ou infundados

Desenvolver a compreensão de sociedade organizada

1

2

3

4

5
6

7 Articular-se com o sindicato para alcançar os objetivos

Importância
dos Representantes
A meta é a participação de todos
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Estatuto do Sindicato

Veja o que diz nosso Estatuto.

Art. 45. Os representantes de base serão eleitos na primeira quinzena
do mês de março de cada ano, em reuniões por local de trabalho.

§ 1.° O mandato dos representantes de base será de 1 (um) ano,
renovável tantas vezes quantas forem aprovadas pelos integrantes
da categoria nos locais de trabalho.

§ 2.° No Interior do Estado, a eleição de que trata este artigo obedecerá
à seguinte proporção:

• 1 (um) representante de base por comarca com até
20 (vinte) servidores;

• 2 (dois) representantes de base por comarca com mais
de 20 (vinte) e menos de 40 (quarenta) servidores;

• 3 (três) representantes de base por comarca com mais
de 40 (quarenta) servidores.
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Estatuto do Sindicato

Veja o que diz nosso Estatuto.

Art. 54.  Os representantes de base serão eleitos, �tular e suplente, nos 
meses de janeiro e fevereiro a cada 2 (dois) anos, em reuniões 
nos locais de trabalho.

§ 1.° O mandato dos representantes de base será de 2 (dois) anos, 
renovável tantas vezes quantas forem aprovadas pelos integrantes 
da categoria nos locais de trabalho.

§ 2.° No Interior do Estado, a eleição de que trata este ar�go obedecerá 
à seguinte proporção: 1 (um) representante de base por comarca 
com até 20 (vinte) servidores; 2 (dois) representantes de base por 
comarca com mais de 20 (vinte) e menos de 40 (quarenta) servidores; 
e 3 (três) representantes de base por comarca com mais 
de 40 (quarenta) servidores.
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§ 3.° Na Capital, serão eleitos representantes de base, por local de trabalho, 
na proporção de 1 (um) para cada local com até 100 servidores 
e 2 nos locais com mais de 100 servidores.



§ 4.°  Os representantes de base poderão, sem prejuízo dos respec�vos 
mandatos, poderão ocupar cargos da Diretoria Execu�va, Colegiada
 ou do Conselho Fiscal do Sindicato.

§ 5.° A eleição dos representantes de base obedecerá a normas e critérios
 a serem fixados pela Diretoria Colegiada, e será organizada pela 
categoria nos locais de trabalho, sendo que havendo necessidade,
 a Diretoria Execu�va poderá ser convocada para coordenar 
o processo eleitoral.

§ 6.° Os servidores aposentados e pensionistas poderão eleger até 
5 (cinco) representantes de base, cujos nomes serão cadastrados 
na Secretaria do Sindicato.
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§ 3.° Na Capital, será admitida a indicação de até 13 (treze)
representantes de base, na Proporção de 1 (um) para cada um
dos seguintes locais de trabalho: Secretaria Tribunal de Jus�ça,
Varas Criminais e de Delitos de Trânsito, Varas Cíveis, de Família
e da Fazenda Pública, Varas de Execuções Penais, Vara
da Corregedoria dos Presídios, Penas e Medidas Alterna�vas
e Inquéritos Policiais, Varas de Infância e da Juventude, Varas
de Crimes contra a Criança e Adolescente e Juizado de Violência
Domés�ca contra a Mulher, Juizados Especiais Cíveis e Criminais
e cartórios do foro extrajudicial.

§ 4.° Os Representantes de Base poderão, sem prejuízo dos respec�vos
mandatos, ocuparem cargos da Diretoria Colegiada ou do
Conselho Fiscal do Sindicato.

§ 5.° A eleição dos representantes de base obedecerá a normas
e critérios a serem fixados pela Diretoria Colegiada,
e será organizada pela categoria nos locais de trabalho, sendo que,
havendo necessidade, o Conselho Executivo poderá ser
convocado para coordenar o processo eleitoral.

§ 6.° Os servidores aposentados poderão eleger até 5 (cinco)
representantes de base, cujos nomes serão cadastrados na
Secretaria do Sindicato.

12



Art. 46. São atribuições dos Representantes de Base:

I organizar a categoria nos 
locais de trabalho;

II divulgar as campanhas e lutas aprovadas
pelos órgãos delibera�vos do Sindicato;

III distribuir os materiais do Sindicato
nos locais de trabalho;

IV prestar auxílio à Diretoria Colegiada 
no desempenho das suas atribuições;

V par�cipar da Plenária Estadual;

VI par�cipar de cursos
e seminários de formação sindical.
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Art. 55. São atribuições dos (as) representantes de base:

I organizar a categoria nos locais de trabalho;

II divulgar as campanhas e lutas aprovadas pelos 
órgãos delibera�vos do Sindicato;

III distribuir os materiais do Sindicato nos locais 
de trabalho;

IV prestar auxílio à Diretoria Colegiada no 
desempenho das suas atribuições;

V par�cipar da Plenária Estadual;
VI par�cipar de cursos e seminários de 

formação sindical;
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VII par�cipar dos cole�vos regionais.
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 Sérgio Ubiratã Alves de Freitas.
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Tiragem:
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Capa:
Papel couché fosco 150g 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

 Agora que você 
já sabe a importância dos 

Representantes de Base e da OLT, 
chegou a hora de propagar a chama. 

Seja candidato ou eleitor. 
Participe. O importante 

é estarmos juntos.

Afinal, juntos, somos 
mais fortes.
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  Diretoria: Conselho Executivo

José Roberto Pereira (coordenador-geral)

Daieniffer Cherini Lopes (secretária geral)

Andrea Regina Ferreira da Silva

Antonio Marcos Pacheco

Clóvis Menger

Orlando André Santos

Esio Luis Rasch

Luiza Narduci Pereira

Ademir Aparecida Pinto

João Ricardo
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  Diretoria: Conselho Execu�vo

José Roberto Pereira (Coordenação Geral)
Andrea Regina Ferreira da Silva (Coordenação Adjunta)

Lucinei Luiz Guimarães (Coordenação da Secretaria Geral)
Rosana do Rocio de Freitas Diniz (Coordenação de Administração)

David Machado (Coordenação de Finanças)
Leandro Dalla Libera Fonseca (Coordenação de Imprensa e Divulgação)

Daieniffer Cherini Lopes (Coordenação de Patrimônio)
Esio Luis Rasch (Coordenação de Assuntos Jurídicos)

Edson Prado Lima (Coordenação de Assuntos Sociais, Culturais e Despor�vos)
Orlando André Santos (Coordenação de Assuntos do Interior)

Maria Dulcineia Fernandes Gomes Del Rios (Coordenação dos Aposentados e Pensionistas)
Luiza Narducci (Coordenação dos Assuntos Rela�vos à Mulher)

Francielly Brencis da Silva (Coordenação dos Cole�vos Regionais)
Susy Karina Tenfen Moriggi (Coordenação de Organização Sindical de Base)

Viviane Aparecida de Souza (Coordenação da Saúde e Bem Estar do Trabalhador)
Paulo Paulino Rodrigues (Coordenação de Polí�ca Sindical e Formação Sindical)
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