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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO 

O Sisejufe encerrou 2016  ultra-
passando a marca dos 6.032 sindi-
calizados, numa trtajetória de cresci-
mento contínuo que se mantém em 
2017. Um aumento acompanhado 
de investimentos para melhorar o 
bem-estar dos servidores. A sede 
campestre, que em 2016 recebeu 
1.625 hóspedes, ganhou benfeitorias: 
restaurante e parquinho, além de re-
formas na infraestrutura. Em 2017, 
o restaurante terá opção de jantar. 
Haverá nova piscina, churrasqueira 
e quiosques. O site de reservas será 

Hora de planejar e prestar contas

A diretoria do Sisejufe apresenta o balanço do desempenho dos 

departamentos e núcleos em 2016 e metas para este ano.  

Em 2017, a luta será o combate à retirada de direitos dos trabalhadores, 

especialmente contra as Reformas da Previdência e Trabalhista

atualizado. A fisioterapia se manteve 
entre serviços de maior interesse. O 
convênio com a Unimed Rio fechou 
o ano com 8.641 clientes.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Seguindo a estratégia de investir 
na informação em todos os canais 
e mídias sociais, repetiu em 2016 
o ótimo desempenho de 2015. Fo-
ram publicados sete jornais Con-
traponto, 2 revistas Idéias, além de 
impressos específicos para o Cotec 
e  aposentados. Foram 36 boletins 
Fique Por Dentro, média de três 
publicações mensais. A publicação 

da Revista Ideias Especial da Gre-
ve, documentou o protagonismo do 
judiciário fluminense na luta pela 
reposição salarial. Consolidou a es-
tratégia de comunicação interativa. 
Foram 518 postagens no site, resul-
tando em 2.366.497 visualizações, 
o dobro do ano anterior.  A com-
batividade foi a marca da categoria, 
retratada nos calendários com regis-
tros das lutas e mobilizações da cate-
goria distribuidos aos filiados. Para 
2017, o desafio é implementar apli-
cativo para ampliar as possiblidades 
de interação com a categoria.

SAÚDE 

A meta é aprofundar o debate 
sobre  a construção de uma política 
institucional de saúde do trabalha-
dor, com enfoque na prevenção, 
na caracterização da doença do 
Trabalho e na realização do CAT 
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(Comunicado de Acidente de Tra-
balho). O objetivo é lutar para er-
radicar condições insalubres de 
trabalho, físicas e psiquicas, geradas 
pelas metas abusivas e sobrecarga 
de trabalho, além do assédio mo-
ral no ambiente de trabalho. Será 
realizada uma campanha de escla-
recimento sobre o assédio moral 
como causa de acidente de trabalho 
que incentive o servidor a fazer o 
CAT ao sair de licença-saúde. Ha-
verá campanhas de esclarecimento 
sobre doenças do trabalho. Será 
instalado o Núcleo de Combate ao 
Assédio Moral com espaço para 
acolhimento. A previsão é maio de 
2017. O Departamento de Saúde 
participará e apoiará  eventos da 
Semana do Meio Ambiente e da 
Semana do Servidor.

COTEC-RJ

 Em 2016, o Coletivo de Técni-
cos do Rio de Janeiro (Cotec-RJ) 
consolidou o movimento pela valo-
rização dos técnicos judiciários.

Em 2017, a meta é fazer quatros 
jornais, aumentar a participação 
da categoria nas mobilizações, or-
ganizar manifestações em Brasília, 
planejar visitas a diretores-gerais 
e realizar encontro nacional. Será 
confeccionado bloco de notas para 
sindicalizados.

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Considerado estratégico, o Jurí-
dico avalia que cumpriu com rigor 
a política de qualidade e excelência. 
Será promovido seminário sobre 
assédio moral, em parceria com o 
departamento de saúde, e dois bo-
letins especiais Fique por Dentro,  
um tratando de IR sobre auxílio-
-creche. Serão feitas cartilha sobre 
assédio moral como causa de aci-
dente de trabalho e sobre as Refor-
mas da Previdência e Trabalhista.

DEPARTAMENTO APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS 

O setor se destaca como um 
dos que mais atraem os servido-
res. Manterá a periodicidade das 
reuniões mensais e visa ampliar a 
participação, além de intensificar 
estratégias de comunicação, abrin-
do canais nas mídias sociais.   Será 
criado e-mail “Fale com o DAP”. 
Jornal especial será elaborado.

DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO 

A prioridade aumentar a intera-
ção com o interior, dialogando com 
outras entidades sindicais para parce-
rias, ações conjuntas e compartilha-
mento de logística na luta contra os 
ataques aos direitos dos trabalhado-
res. O compaertilhamento também 
propicia uma espaço para encontros 
e interações dos servidores das justi-
ças federal, trabalho e eleitoral. Outra 
meta é buscar parcerias com associa-
ções e clubes de servidores para reali-
zação de torneios e eventos de lazer.

CONVÊNIOS 

 Em 2016 houve várias parcerias 
e descontos a filiados. Em 2017, 
buscará projetos para atender o in-
terior.  Ainda no primeiro semes-
tre, fará parceria com a Serjus para 
atividades de Cultura e Lazer.

CULTURA

Ampliar as atividades nas áreas 
de Cultura e Lazer, além de organi-
zar ações político-culturais contra a 
Reforma da Previdência. Convênios 
para compra de ingressos serão fe-
chados. Saraus, sessões de cinema, 
happy hours e as tradicionais festas 
de pré-carnaval, junina e fim de ano 
vão continuar. O coral, que em 2016 
fez 15 apresentações, vai cantar em 
instituições de caridade, além de 
encontros de corais e locais tradicio-
nais do Judiciário. Haverá concurso 
de fotografia e mostra literária.

DEPARTAMENTO DE APOIO 
AOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Manterá apoio a grupos que lu-
tam pela igualdade de gênero, em-
poderamento de mulheres, resistên-
cia cultural, combate ao extermínio 
da juventude negra, à intolerância 
religiosa e contra a homofobia Tam-
bém está previsto apoio a atividades 
sindicais que organizaem a luta con-
tra a retirada de direitos dos traba-
lhadores.

NÚCLEOS 

O NAS (Núcleo dos Agentes 
de Segurança), que fez campanha 
contra o uso de PMs em desvio de 
função na JF, planeja trazer mais 
agentes para atividades do Siseju-
fe. O segmento combaterá a ter-
ceirização e lutará por condições 
de trabalho. Haverá debate para 
formular propostas a fim de padro-
nizar procedimentos na segurança 
institucional. Participará de encon-
tros e seminários.

O Núcleo de Gênero e Raça 
pautará debate sobre empodera-
mento de mulheres e da igualdade 
racial, violência contra a mulher e 
impactos da Reforma da Previdên-
cia para trabalhadoras. Será discu-
tido o combate ao racismo institu-
cional e fará seminário no Dia da 
Consciência Negra.

 Em 2016, o Núcleo de Pesso-
as com Deficiência trabalhou a Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) e co-
brou dos tribunais o cumprimento 
da Resolução 230 do CNJ. O nú-
cleo quer aumentar a participação 
de servidores com deficiência. Se-
rão produzidos jornal com o ba-
lanço do núcleo e outro material 
sobre o Dia Internacional de Luta 
das Pessoas com Deficiência, em 
dezembro. Haverá seminário sobre 
acessibilidade em junho e encontro 
regional em setembro.
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