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Sisejufe faz assembleia
dia 28 de março para
prestar contas com servidores
Reunião acontece a partir das 19 horas desta
quarta-feira na sede do sindicato. Compareça !
A direção do Sisejufe mantém
sua tradição democrática e de
transparência e convoca servidoras e servidores do Judiciário
Federal do Rio para assembleia,
nesta quarta-feira, dia 28 de
março, de prestação de contas
referentes ao ano de 2011. A
reunião acontece no auditório do
Sisejufe, com primeira chamada às 19h e segunda chamada
às 19h30min. A categoria também vai analisar o orçamento do
sindicato para o ano de 2012.
A direção do Sisejufe destaca
a importância da participação
dos servidores na assembleia de
quarta-feira (28/3), à noite.
Marca registrada da gestão
nos últimos anos, a diretoria do
sindicato volta a dar total publicidade às contas da entidade
para que o funcionalismo sindicalizado tenha a exata noção
de como os recursos são administrados de maneira coerente,
responsável e profissional. Para
a direção do sindicato, prestar
contas é um dever ético de seus
diretores com a categoria.
Com a prestação de contas,
a direção do Sisejufe cumpre
também um compromisso de
campanha e prima pela prática
de um sindicalismo responsável
administrativamente e na de-

fesa intransigente dos interesses
da classe de trabalhadores que
representa – sem medo de mobilizar, sem preguiça de defender a
categoria em todas as instâncias
da ação política e sem justificativas que não possam ser conferidas

e confrontadas com os registros
de nossos livros contábeis.
Como em anos anteriores, os
servidores que participarão da
assembleia vão analisar todos
os números relativos à administração da nossa entidade.

Compareça à assembleia
de prestação de contas
Auditório do Sindicato na
avenida Presidente Vargas 509 – 11º andar
Primeira chamada às 19h e
segunda chamada às 19h30min.

