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AGE vai deliberar sobre
proposta apresentada pelo
TJMG relativa à data-base 2016
17/9. Após aprovação do PLP 257/2016, TJMG reúne-se com sindicatos e oferece 3% como
índice da revisão salarial anual. SERJUSMIG convoca Servidores para, juntos, debaterem
a proposta e decidir sobre eventual contraproposta.
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REUNIÃO COM ESCRIVÃES
E CONTADORES VAI DISCUTIR
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 20.865

CONSELHO DA MAGISTRATURA ADIA
JULGAMENTO DE RECURSO
DE EX-PRESIDENTE DO TJ

No próximo dia 17/9, Reunião Ampliada com escrivães e contadores vai tratar da propositura, ou não,
de ação judicial ou procedimento no CNJ com vistas à implementação da Lei 20.865/2013.

Conselho da Magistratura adia julgamento de
recurso de ex-presidente do TJ, contrário à decisão da Corregedoria, que arquivou sindicância
contra Servidores que veicularam foto da Revista Época em seus perfis do facebook.
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Aposentados do NAS em meio à natureza
Os 59 presentes aproveitaram o dia de sol para usufruir
de toda a programação oferecida pelo hotel, que incluiu,
além da ótima infraestrutura, atividades físicas como
caminhada, alongamento e também a palestra “Como
envelhecer bem”.

No dia 26/8 foi realizado mais um encontro animado e
produtivo do Núcleo de Aposentados do SERJUSMIG NAS. Firme no propósito de diversificar suas atividades,
mesclando informação com entretenimento, dessa
vez, as atividades foram ao ar livre, no Hotel Canto da
Siriema, em Jaboticatubas.

Os participantes passaram todo o dia no hotel e
aproveitaram o encontro para estreitar os laços que já
vêm sendo formados entre eles e também se informar
mais sobre os projetos em andamento que ameaçam a
categoria: o PLP257/2016 e a PEC241/2016. O retorno
foi marcado por muita animação, boas histórias e
energia renovada.
Venha fazer parte do NAS você também. Entre em
contato com a Kênia (31-3025-3523) e informe-se sobre
como participar!

EDITAL - CONVOCAÇÃO AGE 17/9/2016
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, representado por sua presidente, Sandra Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigo 2º, inciso, II, IX e X, artigo 3º, inciso
I, artigos 4º, 5°, 6°, inciso VI, art. 13, g, e art. 15º, inciso III do Estatuto da
Entidade, convoca todos os seus sindicalizados para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada no sábado, dia 17 de setembro de 2016,
às 13 horas, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 13h30, em 2ª
convocação, com o número de participantes, no auditório do Colégio Monte
Calvário, localizado na Rua Bernardo Guimarães s/n, entre Av. do Contorno e Rua Uberaba - Barro Preto - BH/MG, para debaterem e deliberarem
sobre:
1) Avaliação da Proposta do Tribunal de Justiça apresentada ao
SERJUSMIG em reunião ocorrida em 5/9/2016, referente à Data-Base 2016
e auxílios saúde e transporte e definição de apresentação, ou não, de contraproposta, bem como do rumo das lutas da categoria em defesa da pauta
de reivindicações.
2) Eleger, nos termos do art. 18 e seus parágrafos, do Estatuto da FENAJUD,
os delegados do SERJUSMIG que participarão do Congresso Extraordinário
da Reforma Estatutária da Fenajud, sobre o tema: Fenajud, unindo o Brasil na luta por Justiça, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 18 e 19 de
novembro de 2016, sendo certo que os pretensos candidatos deverão estar
presentes na AGE ora convocada.
3) Autorização, ou não, para ingresso de Ação Judicial pleiteando a propositura da implementação do disposto no parágrafo 3º do art. 1º e art. 2º, todos
da Lei 20.865/2013, conforme encaminhamento que restar aprovado na
reunião ampliada que acontecerá na mesma data e local, no horário das 9h.
Belo Horizonte, 9 de setembro de 2016(a)
Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG

Reunião
Ampliada vai
discutir ação
para implementação
da Lei
20.865/2013
Conforme deliberado na última AGE realizada pelo
SERJUSMIG, no dia 17/9, sábado, o Sindicato realizará reunião ampliada com escrivães e contadores
para tratar sobre a propositura, ou não, de ação judicial ou procedimento no CNJ com vistas à implementação da Lei 20.865/2013.
Escrivães e Contadores, tanto do interior quanto
da Capital, devem - impreterivelmente - confirmar
presença com Rosilene, pelo telefone (31) 30253507 ou pelo e-mail convenios@serjusmig.org.br
até o dia 14/9.
Participem!
Dia 17/9, sábado, às 9h, no auditório do Colégio
Monte Calvário, localizado na Rua Bernardo Guimarães s/n, entre Av. do Contorno e Rua Uberaba
- Barro Preto - BH/MG.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza; 1º Vice-Presidente: Rui Viana da Silva; 2º Vice-Presidente: Ronaldo Ribeiro Júnior; 3º Vice-Presidente: Alípio de Faria Braga; Diretor
Secretário: Tatiana Correia Borges; Sub-Diretor Secretário: Juscelino Rademarker de Oliveira; Diretor Financeiro: Antônio Costa dos Santos Júnior; Sub-Diretor Financeiro: Patrícia Rocha
Couto; Diretor de Relações Públicas, Promoções e Eventos: Simone Salgado Rodrigues Gomes; Sub-Diretor de Relações Públicas, Promoções e Eventos: Willer Luciano Ferreira; Diretor
de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Théo Léllis Alves Nardelli; Sub-Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Denise Silvestrini de Campos; Diretor Social: Ana Maria Gomes de
Souza Bertelli; Sub-Diretor Social: Sheila Augusta Ferreira Fernandes Salomé
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS: 1º) Ênio de Senna Gomes Júnior; 2º) Seabra Júnior Ferreira Santos; 3º) Wellington Quintiliano; 4º) William Christie da Mata Oliveira; 5º) Jorge Antônio de Almeida; 6º) José de
Queiroz Toledo; 7º) Jorcelina A. Ferreira. SUPLENTES: 1º) Juliano Ribeiro da Cunha; 2º) Antônio Carlos L. Ribeiro; 3º) Eduardo Luiz P. Furbeta; 4º) Luciano César; 5º) Antônio Ancelmo de
Souza; 6º) Eduardo Ramiro Fernandes Sousa; 7º) Nelma Borges Machado
Editoras Responsáveis: Ana Drummond Guerra (MG05574JP) e Renata Carneiro (MG08322JP)
Textos e diagramação: Ana Drummond Guerra e Renata Carneiro
Fotos: Ana Drummond Guerra, Renata Carneiro e colaboradores
Impressão: Gráfica Formato Tiragem: 3.000 exemplares
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AGE vai discutir propostas de
data-base e auxílios saúde e transporte
apresentadas pelo TJMG
Foi realizada, no dia 5/9, reunião com
o presidente do TJMG, Herbert Carneiro e representantes do SERJUSMIG e
Sindojus, na qual a presidência da Casa
apresentou proposta de índice da revisão geral salarial relativa à data-base
2016 e auxílios para os Servidores.
Na reunião do dia 5 e também na realizada dia 31/8, o Sinjus-MG não esteve
presente. De acordo com o presidente do TJMG, essa decisão pautou-se no
fato de o Sinjus encontrar-se em greve,
situação que, na visão dele, leva as negociações para outro patamar, devendo
o diálogo passar a ser realizado separadamente, com a equipe técnica do TJMG
e sob as regras de acompanhamento da legalidade, ou não, - Auxílio-transporte:
do movimento.
No que se refere ao auxílio-transporte, o presidente propôs duas hipóteses:
As propostas apresentadas foram:
- Data-base 2016
De acordo com o presidente do TJMG, para que o Tribunal
se mantenha, em 2016, dentro do limite prudencial orçamentário estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) para gastos com pessoal (5.614%), o índice possível
para a data-base 2016 é de 3% retroativo a maio. Caso
acatada tal proposta, ele providenciaria o envio imediato
do projeto de lei (PL) à ALMG, tendo em vista o natural
esvaziamento do parlamento em virtude das eleições que
se aproximam.
Em sua previsão, a partir de outubro já se pagaria a nova
tabela (atual reajustada em 3%) e os valores retroativos
(maio a setembro) seriam pagos em duas parcelas, sendo a
primeira em janeiro e a segunda em março de 2017, quando poderiam ser computadas como restos de exercício anterior, portanto, não entrando no cômputo dos gastos com
pessoal de 2016 e nem 2017.
- Auxílio-saúde:
A proposta para o auxílio-saúde seria de valores diferenciados, já que os planos de saúde são mais caros para os de
maior idade. Os valores propostos variariam da seguinte
forma:
- Servidores com idade de até 40: R$200,00 (duzentos reais);
- Servidores com idade entre 41 e 50 anos: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
- Servidores acima de 51 anos de idade: R$ 300,00 (trezentos reais)

A - Pagar o valor de R$200,00 (duzentos reais) apenas aos
Servidores posicionados até o PJ58;
B - Ou, pagar a importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais) a todos os Servidores, independente do padrão
em que estejam posicionados.
As mesmas propostas foram apresentadas pelo técnicos
do TJMG ao Sinjus, em reunião no dia 6/9.
Tendo em vista o que foi apresentado e reiterando que a
decisão de apresentar
AGE
contraproposta (e definir seus termos), ou
aceitar o que foi pro- Data: 17/9
posto é da categoria, Local: Colégio Monte Calvário
o SERJUSMIG decidiu Horário: 13h
convocar AGE para End.: Rua Bernardo Guimarães,
o sábado, dia 17/9, a s/nº, entre Av. Contorno e Rua
ser realizada às 13 ho- Uberada, Barro Preto, BH
ras, no Colégio Monte INSCRIÇÕES E REEMBOLSO
Calvário (confira edi- As inscrições devem ser feitas
tal de convocação na com a Rosilene, por telefone
página 2).
(31-3025-3507 ou via e-mail:
convenios@serjusmig.org.br).
Na Assembleia tam- Informações sobre reembolso
bém serão apresenta- também podem ser solicitadas
das as negociações e nos contatos acima.
um balanço de forma
SERVIDOR, PARTICIPE!
mais pormenorizada,
A decisão de nossa luta
além da avaliação técestá em suas mãos!
nica do DIEESE.
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Liberdade de expressão:
julgamento de recurso do
ex-presidente do TJMG é adiado
Estava previsto para o dia 5/9, no Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o julgamento
de recurso impetrado pelo ex-presidente do TJMG, Pedro
Bitencourt, contra decisão da Corregedoria, que votou
pelo arquivamento da sindicância aberta contra dez Servidores.
Entenda: Estes Servidores, indignados com a negativa do
TJ em conceder a data-base, substitutiram as fotos de seus
perfis do Facebook por imagem do ex-presidente que
continha a informação sobre
o salário pago a ele, conforme publicado na edição nº
888 da revista Época.

cância e concluiu pelo seu arquivamento. Inconformado
com a decisão, o ex-presidente do TJMG recorreu ao Conselho da Magistratura.
No dia 1/8, por 5 votos a 4, o Conselho da Magistratura
deu provimento ao recurso do ex-presidente, concluindo
pela abertura de processos administrativos contra quatro
dos Servidores. Restam ainda seis, que seriam julgados no
dia 5. Na avaliação do SERJUSMIG, essa medida, caso prospere, significará uma verdadeira mordaça, já que estará
punindo manifestações legítimas de insatisfação de trabalhadores contra atos de gestão.
Apesar da grande expectativa, o julgamento foi adiado, pois o des. relator Geraldo
Domingos Coelho não estava presente. Até o momento,
não há nova data agendada.

Na ocasião, o então presidente determinou a instauração de Processo Administrativo, mas a Corregedoria-Geral instaurou Sindi-

Sindicalistas deliberam ações
em prol dos direitos do trabalhador
De 1 a 3/9, a Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados - Fenajud realizou a 3ª edição do Conselho de
Representantes e Ciclo de Palestras da entidade, para debater
temas de interesse da classe e alinhar as ações que visam fortalecer os sindicatos para as lutas.
O encontro foi aberto pela filósofa Marcia Tiburi, que fez
uma análise conjuntural da política brasileira. Foram discutidos também temas como dívida pública, reforma da
Previdência e seus prejuízos sociais, a terceirização no serviço público e o desvio da função. Palestraram no evento
o membro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Bruno
Tito, a supervisora técnica do DIEESE na Bahia, Ana Georgina, e os advogados Joelson Dias e Leonardo Militão.
Flexibilização da Legislação trabalhista
e Reforma da Previdência
Está nos planos do Governo Federal encaminhar ao Congresso
projeto que promove a “flexibilização da legislação trabalhista”
e também reforma da previdência. Ambas prometem ser lutas
muito difíceis, sendo que, na mudança da legislação trabalhis-

ta, direitos históricos como a pausa de pelo menos uma hora
para o almoço, as férias de 30 dias e até o 13º salário estão ameaçados. Uma frase coloca por terra direitos arduamente conquistados: “O negociado prevalece sobre o legislado”.
Os prejuízos anunciados com a Reforma da Previdência vão
impor idade mínima de 65 anos para aposentadoria (homens
e mulheres), aumentar alíquota previdenciária, desvinculando os reajustes dos proventos dos aposentados do INSS do
salário mínimo, o que poderá levar aposentados a ganharem
menos do que um salário, entre outros prejuízos.
Manifestação em Brasília
O encontro terminou com uma importante deliberação: entre
os dias 12 e 14/9, dirigentes sindicais e Servidores de todo o
País seguirão em caravana para Brasília, para realizar manifestações em defesa dos direitos dos trabalhadores, Servidores e serviços públicos.
O SERJUSMIG organizou a “Caravana da Resistência”, que
sairá de BH dia 12 e retornará dia 14. Acompanhe em nosso
site e rede sociais a manifestação em Brasília.
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