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pREStAçãO dE cONtAS é ApROvAdA 
pOR UNANimidAdE Em ASSEmblEiA

tais Faccioli

da Redação

Os servidores do Judiciário Federal 
no Rio de Janeiro filiados ao Sisejufe 
aprovaram em assembleia ordinária, 
no dia 27 de março de 2019, de forma 
unânime, a prestação de contas do sin-

previsão 
Orçamentária 
também é 
referendada pelos 
sindicalizados

dicato. Também foram apreciadas, sem 
objeções, a Previsão Orçamentária e o 
Planejamento Estratégico para 2019. A 
reunião, realizada no auditório da en-
tidade, contou com a participação deze-
nas de pessoas.

O presidente do Sisejufe, Valter Noguei-
ra Alves, abriu a assembleia detalhan-
do os gastos de 2018 e explicando as 
prioridades para este ano, que exigirá 
mobilização e comprometimento para 
enfrentar a Reforma da Previdência e 
outras ameaças de retirada de direitos. 
Valter ressaltou que as contas ficaram 
disponíveis para consulta prévia dos 
sindicalizados por duas semanas, ten-
do a informação sido divulgada no site 
do sindicato.

Transparência na  
presTação de conTas

O gerente administrativo do sindicato, 
Marcelo Nobile, apresentou planilhas 
explicando a variação das receitas e das 
despesas no período. E destacou, em 
2018, investimentos como aquisição de 
veículos; revitalização da sede campes-
tre; ampliação dos convênios e descontos 
em cursos; melhorias do sistema de segu-
rança e do parque tecnológico; reforma 
e criação de novos espaços para atendi-
mento ao sindicalizado e outras ações 
de manutenção do patrimônio. Na parte 
financeira, Nobile informou que foram 
feitas melhorias como atualização do sis-
tema de cadastro e digitalização de todo 
o movimento de caixa, ano a ano.

conselho Fiscal recomenda aprovação da prestação das contas de 2018
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crivo do conselho Fiscal

Após a apresentação dos dados, o Con-
selho Fiscal leu o parecer relativo à 
prestação de contas do período de ja-
neiro a dezembro de 2018,  destacando 
que, diante da avaliação dos documen-
tos apresentados pela diretoria, todos 
os apontamentos foram cumpridos. Os 
conselheiros recomendaram pela apro-
vação das contas.

voTação

Depois de aprovarem as contas por 
unanimidade, os sindicalizados rece-
beram informações sobre a previsão 
orçamentária de 2019. Valter Nogueira 
reforçou que as lutas e mobilizações 
terão prioridade e, por isso, poderá 
haver remanejamento de recursos de 
outros setores ou departamentos para 
a luta da categoria.

Vera Miranda, assessora política do sin-
dicato, detalhou o Planejamento Estra-
tégico para 2019, explicando as ações 
de cada departamento e núcleo da enti-
dade. Diante de um cenário que aponta 
para a possibilidade de perda de direi-
tos, ela ressaltou que é essencial mobi-
lizar e organizar os servidores por local 
de trabalho e nas ruas. Entre as ações, 
destacam-se a construção e divulgação 
do calendário de mobilização e luta, ela-
borado pela Fenajufe, frentes de luta e 
centrais sindicais em defesa dos direitos 
dos trabalhadores; confecção de cartilha 
sobre a Reforma da Previdência, folders 
informativos sobre a EC95 (Teto de Gas-
tos) e o desmonte do serviço público; 
além de campanhas em defesa da apo-
sentadoria e da Justiça do Trabalho.

ForTalecer esTraTégicas 
de comunicação

A assessora política afirmou que haverá 
o fortalecimento da comunicação através 

de novo site, do uso das mídias sociais e  
materiais impressos como ferramentas 
estratégicas para informar, convencer e 
mobilizar a categoria para a luta.

Vera disse que serão realizadas ativida-
des para intensificar a participação dos 
servidores do interior, incluindo ações 
conjuntas com outras entidades sindi-
cais. Foi citado ainda o investimento no 
banco de memória do Sisejufe.

Na área da saúde, explicou que será fei-
ta a segunda etapa da pesquisa sobre re-
lação entre licenças e acidentes de tra-
balho. E será produzida uma caderneta 
de saúde específica sobre teletrabalho.

sisejuFe comemora 
30 anos de luTas

Sobre a programação cultural, foram 
destacados o trabalho do coral e as ativi-

dades em comemoração aos 30 anos do 
Sisejufe, que incluem uma edição espe-
cial da revista Ideias, exposição do char-
gista Carlos Latuff e uma grande festa.

Outro destaque é a interface com seto-
res de fora do Judiciário, por meio do 
apoio a movimentos sociais. Alguns 
exemplos são: Marcha Mundial das Mu-
lheres, Rede de Mulheres Negras, Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens e 
ações ecumênicas de combate à intole-
rância religiosa.

Por fim, a coordenadora do Departamen-
to Sisejufe Solidário, Eunice Barbosa, 
falou sobre os eixos do projeto, que tem 
como principal objetivo resgatar a digni-
dade de pessoas em situação de rua.

A Previsão Orçamentária e o Planeja-
mento Estratégico para 2019 também 
foram aprovados por unanimidade. 

diretora Eunice barbosa apresenta os projetos do departamento Sisejufe Solidário para 2019
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EixOS dE AçãO pARA 2019
E gEStãO dE REcURSOS

"Haverá o fortalecimento da comunicação através 
do novo site, do uso das mídias sociais e materiais 
impressos como ferramentas estratégicas para 
informar, conscientizar e mobilizar para a luta."
vera miranda, assessora política do Sisejufe

A diretoria do Sisejufe avalia que o pró-
ximo período exigirá muita luta e com-
prometimento dos dirigentes e filiados. 
Por esse motivo, haverá um aumento 
significativo no  investimento para as 
mobilizações.

Diante de uma conjuntura que aponta para 
a perda de direitos, o principal desafio será 
a luta incessante em todas as frentes, nas 
ruas e no Congresso, a fim de barrar a Re-
forma da Previdência, as ameaças à Justiça 
do Trabalho, as limitações impostas pela 

EC 95 (antiga PEC do Teto dos Gastos) e de-
mais ataques do Governo Bolsonaro. Será 
preciso enfrentar também a MP 873/2019 
e o Decreto 9.735/2019, que tentam enfra-
quecer as entidades sindicais que organi-
zam a resistência da classe trabalhadora.

plANEJAmENtO EStRAtégicO
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"Este ano exigirá mobilização e comprometimento 
para enfrentar a Reforma da previdência e outras 

ameaças de retirada de direitos. 
As lutas terão prioridade."

valter Nogueira Alves, presidente do Sisejufe 

confira a previsão orçamentária pelo QR-code ou pelo 
endereço sisejufe.org.br/previsaoorcamentaria2019
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ENtENdA NOSSO 
bAlANcEtE dE  2018

Receitas

despesas

pREStAçãO dE cONtAS
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DIRETORIA: Adriano Nunes dos Santos • Alexandre Graciano dos 
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Oliveira Lima Junior • Fabio Filardi da Silva • Fernanda Guimarães 
Lauria • Helena Guimarães Cruz • Iuri Barbosa Matos Peixoto • Joel 
Lima de Farias • José Ricardo de Almeida Horta • Jovelina Alves da 
Silva • Laura Diogenes de Oliveira e Silva • Lucas Ferreira Costa 
• Lucena Pacheco Martins • Lucilene Lima Araujo de Jesus • Luis 
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reiro Pinto • Ricardo Quiroga Vinhas • Ricardo Soares Valverde • 
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Garcia Marca • Valter Nogueira Alves 
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sabe o que o sisejuFe Faz por você?

para além da luta em prol dos direitos 

da categoria, o Sisejufe trabalha 

incessantemente com o objetivo de oferecer 

ao sindicalizado o valor investido na 

mensalidade traduzido em benefícios

em diferentes áreas, colaborando para a 

melhora da qualidade de vida. 

veja os exemplos no quadro ao lado.

"Somos rigorosos no cumprimento do orçamento 
e controle das despesas. Seguimos todos 

os trâmites para garantir transparência e 
segurança. isso facilita a avaliação do conselho 

Fiscal e aprovação das contas" 
marcelo Nobile, gerente administrativo
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conhece as FerramenTas 
que garanTem eFicácia e 
Transparência nas nossas conTas?

O departamento Financeiro do Sisejufe 

preza pelo controle rigoroso das contas e 

gastos. Em 2018, foram feitas melhorias 

como atualização do sistema de cadastro e 

digitalização de todo o movimento de caixa, 

ano a ano. O aplicativo de gestão proporciona 

maior controle do fluxo de caixa.

já conFeriu nossos invesTimenTos 
em inFraesTruTura e paTrimônio?

Em 2018, foram realizados investimentos 

como revitalização da sede campestre; 

ampliação dos convênios e descontos 

em cursos; melhorias do sistema de segurança 

e do parque tecnológico; pintura do sindicato e 

outras ações de manutenção do patrimônio. 

confira o balancete completo pelo QR-code ou 
pelo endereço sisejufe.org.br/balancete2018


