
 

 

Um resumo das ações da Diretoria do Sinjur nos primeiros 100 dias 

de gestão, tendo como foco a redução de gastos e ajustes 

administrativos, com ampla divulgação das atividades sindicais, 

abertura de canais de comunicação e relacionamento, além de 

investimentos em qualificação, área social e de saúde para os 

servidores filiados ao Sindicato. 

CENÁRIO 

 

Nos primeiros três meses de gestão, vamos buscar meios para 

renegociação de contratos e dívidas, flexibilização/redução de 

despesas fixas mensais, com vistas à redução de até 25% de tudo 

que é pago pela gestão. É preciso atentar a dois fatores: com o 

fim do imposto sindical, cuja parte do recurso era destinada ao 

sindicato, cerca de 25% desses recursos eram utilizados para o 

custeio da entidade, como conta de luz, funcionários, prestadores 

de serviços e fornecedores de produtos. Esse recurso, na visão da 

atual Diretoria, deveria ser utilizado para investimento. O segundo 

fato é que, para sanidade fiscal do Sindicato, deverão ser 

reduzidos os gastos de custeio, além da busca de alternativas para 

investimentos necessários para melhoria dos serviços oferecidos 

à categoria.  

REDUÇÃO DE DESPESAS  

 

Todas os gastos fixos possíveis devem ter redução de até 25%, 

por isso, serão tomadas as seguintes medidas:  

- Renegociação de contratos, acordos e parcerias para redução 

dos valores em até 25%; 

- Implantar programa de redução no consumo de energia elétrica, 

água, combustível, telefone, papel, copos descartáveis, café e 

itens de limpeza em até 25%; 

- Por ato voluntário dos diretores à disposição, até 25% do valor 

pago como ajuda de custo será devolvido mensalmente ao 

Sindicato para custeio de programas e pequenos investimentos;  

- Adequação na política de utilização dos carros do Sindicato, com 

restrições a trajetos e deslocamentos que serão regulamentados 



por meio de portaria específica, com vistas à redução de até 40% 

na quilometragem mensal utilizada;  

- Suspender, por 90 dias, gastos com deslocamentos feitos por 

funcionários do Sinjur, licenças, bônus salariais e benefícios não 

previstos em lei ou em acordo ou convenção trabalhista; 

- Suspender, por 60 dias, gastos com locação de veículos, 

contratação de buffet, verbas de ressarcimento a funcionários do 

Sindicato e viagens para fora do Estado;  

- Extinguir, por 36 meses, a utilização dos veículos do Sindicato 

por diretores em finais de semana e feriados, oportunidade em 

que os mesmos só poderão ser dirigidos pelos funcionários 

contratados pelo Sindicato, exceto em deslocamentos 

intermunicipais;  

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA  

 

Serviço de Atenção ao Filiado – SAFI Por e-mail: 

safi@sinjur.org.br Telefone: 69 3217-9251 ou, em breve, pelo site 

do Sindicato, o filiado poderá fazer uma reclamação, crítica, 

sugestão ou elogio. Com informação de nome e telefone do filiado, 

o Sinjur vai enviar a resposta da Diretoria a quem fez o contato 

em até 10 dias. 

Ativação dos canais na internet e produção de conteúdo exclusivo 

para o filiado Facebook/sinjur Youtube/sinjur www.sinjur.org.br  

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SINJUR SOCIAL 

 

Voluntariado, preocupação e ação pelo próximo que está em 

situação desfavorável na sociedade. Por meio de uma construção 

coletiva de quem se dispuser a ajudar, vamos coordenar e apoiar 

ações sociais tendo como protagonistas os servidores do 

Judiciário. 

 

 

http://www.sinjur.org.br/


 

 

IMPLANTAÇÃO DA ESCOL@SINJUR  

 

Uma vez por mês, a partir de fevereiro, um curso ou oficina 

voltada à realidade profissional do Judiciário, será oferecida aos 

filiados de forma gratuita aos servidores que ainda não 

completaram as 500 horas de cursos para ter acesso ao adicional 

de qualificação e poder aumentar a renda mensal.  

 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DUBEM  

 

Ações de divulgação, palestras, vídeos, materiais gráficos e 

digitais informando aos servidores sobre os cuidados que devem 

tomar com a saúde, assim como incentivo à prática de atividades 

esportivas, com apoio a um projeto piloto de ginástica laboral 

numa comarca do Estado.  
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