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Envolva-se, Servidor:
fortaleça o seu Sindicato!
2019-2022. Para que todos os Servidores possam exercer seu direito de voto, a Comissão
Eleitoral remeteu cédulas e cartas-resposta com porte pago pelos Correios.
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CONHEÇA A COMPOSIÇÃO
DA CHAPA ÚNICA

SAIBA QUAIS SERÃO OS PRINCIPAIS
DESAFIOS DE 2019

Chapa inscrita: Persistir, lutar e conquistar! firma Reformas administrativa e previdenciária ameaçam
compromissos importantes e solicita o apoio da direitos já assegurados e prometem ainda mais arrocategoria. O voto legitima seus representantes!
cho para os trabalhadores; 2019 será ano de muita luta!
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Composição
Comissão
Eleitoral informa da Chapa Única
Eleições SERJUSMIG 2019/2022
Siga corretamente as orientações
para que seu voto seja computado:
Nos dias 5, 6, 7 e 8/2/2019, estiveram
abertas as inscrições para as chapas
interessadas em disputar as Eleições
para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do SERJUSMIG - Triênio
2019/2022. Encerrado o prazo, às 17h
do dia 8/2, apenas uma chapa foi inscrita. Após verificado o cumprimento
dos requisitos estatutários e regimentais para concorrer às eleições, esta
Comissão Eleitoral homologou a única chapa inscrita: Chapa 1: Persistir,
lutar e conquistar!
Embora o Estatuto do SERJUSMIG
permita a dispensa de eleições em caso
de chapa única, em virtude de norma
expedida pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, bem como de registros
notariais e demais registros junto a
órgãos governamentais, a Comissão
Eleitoral decidiu por realizá-las.
Voto será por carta
O processo de votação será exclusivamente por meio de carta, independentemente do número de servidores
registrados em cada comarca. Cada
associado eleitor receberá, no endereço cadastrado no Sindicato, um envelope contendo: uma carta subscrita
por esta Comissão, com esclarecimentos sobre o procedimento de votação;
cédula eleitoral, constando apenas a
Chapa 1 , uma vez que somente uma
chapa foi inscrita, e um envelope denominado “carta-resposta”.
Após assinalar um “X” no local apropriado da cédula, o eleitor deverá dobrá-la no local indicado, colocá-la no
envelope (carta-resposta), colá-la e
postá-la, gratuitamente, numa agência dos Correios. Não é necessário selar. Como o porte já é pago, os servidores não terão gasto com a postagem.
Não perca o prazo
Para assegurar que o voto chegue
a tempo de ser computado por esta
Comissão Eleitoral, orientamos, em
especial aos eleitores das comarcas do

Interior, que postem seus votos nos
Correios até o dia 27/2. Os Servidores
da Capital que optarem por postarem
seus votos também deverão observar
este prazo.
Solicitamos ao sindicalizado votante que, no caso de total inviabilidade
de postar a carta-resposta até o prazo sugerido de 27/2, que, ainda assim, deposite-a nos Correios, dada a
possibilidade, ainda que remota, da
correspondência ser encaminhada à
Comissão Eleitoral em tempo hábil à
contagem do voto. Esclarecemos, porém, que só será objeto de contagem o
voto que estiver na agência dos Correios, na oportunidade de sua arrecadação pela Comissão Eleitoral, no dia
11/3/2019, após o encerramento da
votação, que se dará às 17h, ao teor
do art. 3º, CAPUT, do edital que rege
a assembleia de eleição em comento.
Opção Correios x Urnas
Somente os associados-eleitores da
comarca de Belo Horizonte terão a
opção de depositar a carta-resposta
com seu voto nas urnas que serão disponibilizadas na sede do SERJUSMIG
(Rua dos Guajajaras, 1984, Barro Preto, BH/MG), no Fórum Lafayette (Av.
Augusto de Lima, 1549, Barro Preto,
BH/MG), ou na unidade do TJMG localizada na Av. Raja Gabaglia, 1753,
Luxemburgo, BH/ MG, além de urnas
itinerantes em locais de maior concentração de servidores, cujos locais
serão oportunamente comunicados.
Apuração
A apuração dos votos acontecerá no
dia 11/3, após as 17h, na sede do SERJUSMIG. Esta Comissão Eleitoral está
à disposição para esclarecimentos
pelo tel. (31) 3025-3524 e pelo e-mail
comissaoeleitoral.serjusmig@gmail.com
Embora apenas uma chapa tenha
se inscrito, votar é importante para
demonstrar o interesse da categoria
nas questões afetas à entidade, que
possui legitimidade para representála e para lutar por seus direitos!
Cordialmente,
Comissão Eleitoral
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UM ANO DESAFIADOR: SÓ A UNIÃO
E A LUTA GARANTIRÃO VITÓRIAS!
Este ano de 2019 se apresentou para os trabalhadores como, se
não o mais, um dos anos mais desafiadores. Os ataques vivenciados em 2018 e que resultaram na aprovação da PEC da morte - que congela os gastos no serviço público por 20 anos, independentemente do aumento da demanda e em detrimento dos
direitos dos Servidores -, na ampliação da terceirização e numa
campanha de massacre à imagem dos rabalhadores do serviço
público, para tentar aprovar a Reforma da Previdência, se intensificaram neste início de ano.
Como solução para os problemas financeiros e fiscais enfrentados pelos Estados e pela União, a solução escolhida pelos administradores públicos tem sido reduzir custos. E como pretendem
reduzi-los? Enxugando a máquina pública e reduzindo o tamanho do Estado. E como pretendem fazer isso? Acabando com
concursos, sacrificando os atuais Servidores com o excesso de
serviço, falta de pessoal e de estrutura física compatível com o
desempenho das funções, além de
reduzir salários, congelar carreiras...
Não se ouve propostas visando à
melhoria da arrecadação, só em
cortes de gastos. E esses cortes não
passam por acabar com privilégios,
como auxílios paletós e moradia,
verbas de gabinete, reembolso de
viagens sem comprovação de despesas... É o Servidor, cujo salário já está
defasado, que querem que pague
mais esta conta.
Reforma Administrativa
Projetos que promovem reformas
administrativas tramitam no Congresso Nacional e também em Minas Gerais. Neles são discutidas, em
especial, a estabilidade do servidor
público, a terceirização irrestrita e
outras questões afetas à carreira e
política salarial.
O governador Romeu Zema, unido
a vários outros, assinou a chamada “Carta dos Governadores”
entregue ao presidente Jair Bolsonaro, requerendo, dentre outras medidas, uma reforma administrativa que promova maior
flexibilidade na estabilidade do servidor público, facilitando a demissão por problemas financeiros. Além disso, secretários de Fazenda de sete estados, entre eles o de MG, encaminharam carta
ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, requerendo o restabelecimento da medida que prevê a
possibilidade de redução da jornada de Servidores públicos com
correspondente corte de vencimentos, quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.238. Preocupado com
tal situação, através do escritório Lucchesi Advogados Associados, o SERJUSMIG peticionou requerendo seu ingresso na ação
como Amicus Curiae.
No caso da “Carta dos Governadores”, o Sindicato produziu documento apresentando contrapontos à reivindicação dos governadores de fragilização da estabilidade e sugestões ao problema
financeiro, o qual, mediante defesa oral, está sendo entregue a
deputados federais e estaduais, e compartilhado com outros sindicatos para fortalecer a luta contrária à medida. O SERJUSMIG
também tem participado de discussões na ALMG, onde dezenas
de sindicatos de Servidores Públicos buscam unificar suas lutas
para somar forças contra todos esses ataques. A ideia é desenvolver, de forma conjunta, estudos, ações e material para enfrentar nos legislativos federal e estaduais essas discussões e tentar
impedir que se consolidem mais prejuízos aos trabalhadores do
serviço público.

Orçamento X direitos X renegociação da dívida
Em Minas Gerais, o orçamento do TJMG aprovado no Órgão Especial e enviado à ALMG contemplando, entre outras questões,
as demandas da categoria, foi construído de acordo com uma
previsão de Receita Corrente Líquida do Estado de R$ 64 bilhões
em 2019, contra R$ 58 bilhões arrecadados em 2018.
O ex-governador Fernando Pimentel, que projetou a receita a
partir da qual a projeção dos orçamentos dos Poderes foram formatadas, não sancionou a Lei Orçamentária. Zema, em janeiro,
o fez, porém, já com um corte de R$ 3 bilhões. Ou seja, a projeção
caiu para R$ 61 bilhões, situação que, caso se execute as despesas projetadas para 2019, colocaria o TJMG fora do Limite da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, o SERJUSMIG tem insistido na necessidade de a presidência do TJ se reunir com os
Sindicatos, discutir a situação e elencar prioridades, além de estabelecer um calendário de regularização de questões relativas
ao retroativo da data-base 2017, instituição dos auxílios Saúde e Transporte, carreira, salário e concurso de
Servidores.
Reforma da Previdência
Não bastasse o turbilhão de ataques
que os Servidores precisarão enfrentar no âmbito estadual, em virtude de um aclamado acordo entre
Estado e União de uma “repactuação da dívida pública”, que caminha
para, caso não se consiga impedir, a
redução salarial, o congelamento de
salário e de carreira, além do impedimento de concurso público, pelo
menos pelos próximos três anos, na
esfera Federal, ganham força as discussões e o apoio a uma Reforma da
Previdência.
O projeto original, vazado para a
imprensa, é um verdadeiro massacre aos direitos previdenciários. Alguns críticos afirmam que o
vazamento teria sido proposital para, posteriormente, se apresentar outra proposta mais amena, e assim promover uma falsa
sensação de alívio e enfrentar menos resistência.
O fato é que, além das questões que têm sido alvo de maior
atenção na Reforma Previdenciária, como a idade mínima, a integralidade e a paridade, dúvida não há de que a instituição de
uma regime de capitalização, no qual cada trabalhador promove uma “poupança individual” que determinará qual será a sua
aposentadoria – regime adotado no Chile e que tem levado vários aposentados ao suicídio em virtude da drástica redução dos
proventos – significa a privatização da previdência pública. Essa
privatização prejudicará a todos, atuais e futuros aposentados.
Disso só discordam os que têm interesse, porque lucrarão com a
privatização.
O SERJUSMIG listou aqui muito pouco dos diversos desafios a
serem enfrentados em 2019. E o fez para despertar a categoria
para a necessidade de focar suas energias, eleger suas prioridades e, principalmente, se unir, esquecendo a polarização das
ultimas eleições, para atuar, conjuntamente, no combate aos ataques, independentemente de ideologias políticas e pautado na
defesa dos direitos dos Trabalhadores!
Lembramos que uma AGE foi convocada para o dia 23/2, a fim
de debater todos estes temas e organizar a melhor forma de luta
da categoria para enfrentar estes desafios!
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Chapa 1 conclama a categoria
a votar e fortalecer seus representantes
Reafirmamos o compromisso com a categoria de fortalecer,
ainda mais, a luta em defesa dos direitos dos Servidores
da Justiça de 1ª Instância de Minas Gerais com coragem,
transparência e ética. Contamos com o apoio de cada um
de vocês!

Mensagem da Chapa Única
aos Servidores da 1ª Instância do TJMG
Caros (as) companheiros (as),
Conforme todos têm acompanhado, vivenciamos momentos de profunda intranquilidade, fruto de intensos ataques
à imagem e aos direitos dos Servidores Públicos. Embora
amplamente divulgados a abertura do processo eleitoral e
o prazo para inscrição de chapas, apenas a nossa Chapa foi
registrada.
Nós, da chapa Persistir, lutar e conquistar! sabemos que será
gigantesco o nosso desafio de bem representar e organizar
a luta em defesa dos direitos dos Servidores da Justiça de 1ª
Instância do Estado de Minas Gerais. Mas não o tememos; ao
contrário, o enfrentaremos com coragem e força, na certeza
de que poderemos contar, sempre, com o apoio e a efetiva
participação da categoria. É a união dos Servidores que assegura força e vitórias nas Lutas!

E como primeira demonstração deste apoio, mesmo sendo
Chapa única, precisamos do seu voto. O voto nos legitima!
Nos assegura mais respeito nos momentos em que, apresentando-nos como representantes da categoria, cobramos
o cumprimento dos seus direitos e lutamos por mais conquistas.
Vote Chapa 1: Persistir, lutar e Conquistar!
Vamos juntos vencer os desafios e colher vitórias!
Quatro novos companheiros vêm somar suas forças na direção do Sindicato: Eduardo Mendonça Couto, Oficial de
Apoio Judicial da comarca de Buritis, é candidato ao cargo
de 3º vice-presidente. Adilson Silveira, Oficial de Apoio de
Rio Pardo de Minas, concorre ao cargo de Diretor Secretário. Outra nova integrante da chapa é Carla dos Santos
Almeida, Oficial de Apoio Judicial da comarca de Belo Horizonte, candidata ao cargo de Diretora de Relações Públicas,
Promoções e Eventos. Por fim, Márcio Vinícius Barros Ferreira, Gerente de Secretaria de Miradouro, é o candidato ao
cargo de Subdiretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura.

A chapa reúne membros da atual direção, sendo
que o atual vice-presidente, Rui Viana, assumirá
o desafio do exercício do cargo de presidente da
Diretoria Executiva. Somando forças, o SERJUSMIG continuará a contar com a participação de
vários dos atuais diretores e conselheiros, inclusive da atual presidente do Sindicato e coordenadora-geral da Fenajud, Sandra Silvestrini, e
recebe novos companheiros, que vêm cheios de
energia, novas ideias e disposição para renovar e
fortalecer a luta!
Nós não escolhemos aleatoriamente o nome:
Persistir, lutar e conquistar! Na verdade, esse é
um compromisso que assumimos com a categoria, pois sabemos que, em tempos tão difíceis e
desafiadores, somente a persistência, a coragem
e muita luta garantirão vitórias.

CORREIOS
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