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DATA-BASE E REFORMAS:
AGE VAI DELIBERAR PRÓXIMOS
PASSOS DA LUTA DA CATEGORIA
Luta e resistência. No âmbito estadual, em total desrespeito a um direito da categoria, o PL
da Data-Base 2016 está emperrado na ALMG. Já na esfera federal, a ameaça é a direitos da
CLT, carreira e previdência. Na luta contra a retirada de direitos, no dia 28/4 trabalhadores de
vários segmentos, em todo o Brasil, prometem cruzar os braços em uma grande Greve Geral!
Na data, manifestantes ocuparão as ruas em todos os Estados brasileiros para dizer que não
aceitam ter seus direitos expropriados. O SERJUSMIG conclama os trabalhadores de sua base
para, em AGE, deliberar sobre sua participação nas duas lutas!
| Pág. 3

ATO UNE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
E DO MP EM DEFESA DA DATA-BASE

CICLO DE DEBATES
“PELA VIDA DAS MULHERES”

Servidores das duas instituições se uniram em
uma manifestação na ALMG para reivindicar a
votação urgente dos PLs da data-base das duas
categorias
| Pág. 4

Centenas de mulheres se reuniram na ALMG
para debater sobre o combate à cultura do machismo, participação da mulher nas instâncias
do poder e questões de gênero
| Pág. 6
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Em reunião do NAS, aposentados
põem o cérebro para malhar!

No dia 10 de março, os integrantes do NAS - Núcleo de Apo- Em sua palestra, a psicóloga deu dicas eficazes de ativação ceresentados SERJUSMIG se reuniram na sede do Sindicato para o bral, de exercícios para a memória e também para um tipo essensegundo encontro de 2017. Os aposentados assistiram à duas pa- cial de malhação: a ginástica cerebral.
lestras muito esclarecedoras: a primeira delas foi ministrada pela
Faça parte você também do NAS
aspirante Fernanda, do 1º Batalhão de Polícia Militar de Minas
Entre em contato com Kênia, pelo telefone
Gerais, que repassou ao grupo dicas importantes para a preser(31) 3025-3523 ou pelo e-mail nas@serjusmig.org.br
vação da segurança e da integridade física.
Em seguida, foi a vez da psicóloga Eliane Pellegrino tratar sobre um tema que vem despertando cada vez mais interesse das
pessoas, especialmente da terceira idade: a estimulação cerebral.

Aposentados, sim!
Inativos, JAMAIS!

Em AGE, vamos decidir nossa luta contra
a retirada de direitos e em favor da data-base
Está marcada para o dia 21/04, uma Assembleia Geral Extraordinária - AGE que vai discutir e deliberar sobre a participação dos trabalhadores da 1ª Instância da Justiça mineira nas lutas contra o desmonte da Previdência Social e a
retirada de conquistas que a PEC da Reforma Trabalhista promove. A AGE vai tratar também sobre a data-base da
categoria. Abaixo, você confere o conteúdo do edital. Dúvidas sobre reembolso de locomoção e alimentação podem
ser esclarecidas com Rosilene, pelo telefone: (31) 3025-3507 ou pelo e-mail: convenios@serjusmig.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE DIA 21/4
O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, representado por sua presidente, Sandra
Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos artigos 4º, 5°, 6°, parágrafo 3º e inciso V, arts. 7°, 8º, 10, II e 13 do Estatuto
da Entidade, convoca todos os seus sindicalizados para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada no dia 21
de abril de 2017 (sexta), às 8h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 9h, em 2ª convocação, com o número
de participantes, no auditório do SERJUSMIG: Rua dos Guajajaras, 1984, Pilotis, bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas
Gerais, para deliberar, aprovando ou rejeitando, o seguinte:
1 - Adesão dos Servidores da Justiça de 1ª Instância à Greve Geral de um dia, mobilizações e manifestações contra projetos
em tramitação no Congresso Nacional que retiram direitos trabalhistas e previdenciários dos Servidores, em especial a
PEC 287/2016, o PL 6787/2016, o PLP 343/2017, que trata do refinanciamento das dívidas dos Estados, inviabilizando carreira, concurso público e revisão geral salarial, bem como proposições que visam a limitar o exercício do direito de greve,
bem como terceirizar os serviços públicos.
2 - Deliberar sobre forma de mobilização em defesa da data-base 2016.
É necessária inscrição prévia, em virtude da capacidade do auditório, pelo telefone: (31) 3025-3507 ou pelo e-mail: convenios@serjusmig.org.br. Esgotada a capacidade, o SERJUSMIG se reserva o direito de alterar o local de realização da AGE,
mediante comunicação prévia no site da entidade: www.serjusmig.org.br
Belo Horizonte, 5 de abril de 2017
Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG
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SERJUSMIG incansável
na luta pela data-base 2016
No dia 21/3, o SERJUSMIG, em parceria com o SINJUS,
SINDOJUS e SINDSEMPMG, realizou, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um ato em defesa da data-base
2016. A atividade reuniu servidores do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais e do Ministério Público, em favor da aprovação dos projetos de revisão geral das duas categorias:
PLS 3840/2016 e 3794/2016, respectivamente.
Nas escadarias de acesso à ALMG, as lideranças sindicais
manifestaram a indignação dos trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público para com o injusto e inaceitável
atraso na votação dos projetos - parados desde o ano passado no Legislativo mineiro.
Em seguida, os manifestantes ocuparam as galerias do plenário da Casa e, logo depois, desceram para as comissões,
onde fizeram corpo a corpo com os deputados, a fim de obter suas assinaturas em um documento pelo qual se comprometiam a votar os projetos com urgência.
Agendamento de reunião
Dias antes, em 15/3, após percorrerem as ruas de Belo Horizonte em mais uma manifestação contra o desmonte da
Previdência, os dirigentes do SERJUSMIG Sandra Silvestrini, Rui Viana e Antônio Costa foram até o gabinete do
presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes, acompanhados de dezenas de Servidores, onde, além de discutir
com os assessores deste a necessidade de agilizar a votação
dos projetos, solicitaram o agendamento de uma reunião
com o presidente, uma vez que a competência para pautar
os projetos em Plenário é dele.
“Estamos às vésperas de completar um ano sem a recomposição salarial de 2016, vendo nossos vencimentos serem
corroídos pela alta dos preços. O índice de 3,5% não repõe
sequer a inflação, portanto, é absolutamente injusto que
os deputados ainda façam a categoria esperar por tanto
tempo pela aprovação da
revisão geral salarial.” desabafa Sandra Silvestrini, presidente do SERJUSMIG.
Pressão nos deputados
O SERJUSMIG orienta os
Servidores a contatarem os
parlamentares por telefone
ou e-mail, exercendo a devida pressão política em defesa da aprovação dos PLs.
Os contatos dos deputados
podem ser consultados em:
www.almg.gov.br/deputados/conheca_deputados

44

Trabalhadores em luta: manifestantes
ocupam as ruas e dizem “NÃO” ao desmonte da Previdência e à retirada dos direitos

Em 31 de março, os trabalhadores voltaram às ruas em continuidade à luta contra a retirada dos direitos

Além de participar de várias manifestações, que, só no
mês de março, foram três (uma no dia 8/3, outra no dia
15 e a terceira no dia 31), o SERJUSMIG vem realizando
palestras, seminários, participando de discussões visando
a organização dos trabalhadores para impedir a aprovação
das Reformas Trabalhista e Previdenciária.
Outro importante ato que contou com a participação do
SERJUSMIG foi uma reunião com deputados federais
e estaduais mineiros, no dia 20/3, no Salão Nobre
da Assembleia Legislativa (ALMG) que, mais do que
discutir a PEC da Reforma da Previdência (287/16),
objetivou cobrar dos parlamentares posicionamento
contrário à aprovação da proposta.
A atividade contou com a adesão de dezenas de
representantes sindicais e centenas de trabalhadores,
que lotaram o Salão Nobre e também o espaço externo,
no Hall das Bandeiras. Compareceram, além de alguns
deputados estaduais, os seguintes deputados federais:
Ademir Camilo, Eros Biondini, Júlio Delgado, Lincoln
Portela, Jô Moraes e Wellington Prado. Todos os
deputados federais presentes manifestaram sua posição
com relação à PEC 287/2016 e anunciaram como iriam
votar. Confira:

da Previdência, o SERJUSMIG alerta que ainda há muito a
ser feito. Algo que está ao alcance de todo trabalhador fazer
é reforçar a pressão sobre os deputados federais mineiros.
Isto pode ser feito através do envio de mensagens, em
especial aos que não estiveram presentes na reunião da
ALMG, cobrando-lhes que se manifestem publicamente
contra a PEC 287/2016 e lembrando-lhes que quem votar
contra os trabalhadores agora, terá a devida resposta nas
urnas em 2018.

No dia 15 de março, mais de 150 mil pessoas tomaram as ruas,
registrando uma das maiores manifestações da história de BH

Adelmo Carneiro Leão (PT) - NÃO
Ademir Camilo (PTN) - NÃO
Eros Biondini (PROS) - NÃO
Fábio Ramalho (PMDB) - NÃO
Franklin Lima (PP) - Disse que iria avaliar
Júlio Delgado (PSB) – NÃO
Jô Moraes (PCdoB) - NÃO
Lincoln Portela (PRB) - NÃO
Padre João (PT) - NÃO
Subtenente Gonzaga (PDT) - NÃO
Weliton Prado (PMB) - NÃO
Reconhecendo a importância de tudo o que já foi feito
até então no combate à aprovação da PEC do desmonte

No Dia Internacional da Mulher, nem a forte chuva conteve os milhares de manifestantes que cobravam igualdade de direitos e repudiavam o desmonte da Previdência
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Ciclo de debates discute direitos
das mulheres e combate ao machismo
Um plenário lotado de mulheres discutiu, no dia 30/3,
com palestrantes de diversos segmentos da sociedade,
temas como educação, enfrentamento do machismo e
riscos de retrocessos nas conquistas de direitos, no ciclo de debates “Pela vida das mulheres”, organizado pela
bancada de deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Números expostos demonstram que ainda são alarmantes os índices relacionados à violência física em virtude
do gênero, e também que, para além deste tipo de violência, outros tipos são praticados diariamente contra
as mulheres, o que se constata ao ver a baixa participação
delas no mercado de trabalho e a dis-

criminação salarial mesmo
quando realizam o mesmo
tipo de atividade,
com a mesma
carga
horária
que o homem.
Isso sem falar na
ínfima participação das mulheres nas instâncias de poder e decisão.
Uma das expositoras convidadas foi a presidente do
SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, que falou sobre os prejuízos que as reformas Trabalhista e Previdenciária provocarão na vida de todos os trabalhadores, em especial
das trabalhadoras brasileiras. “Elas, que já enfrentam
dificuldades em ingressar e se manter no mercado de
trabalho em virtude de vários fatores, como a maternidade, a dupla jornada decorrente da responsabilidade
pelas tarefas domésticas e de cuidados, agora, caso aprovada a Reforma Previdenciária, poderão não ter acesso
à aposentadoria por não conseguirem contribuir por 25
anos consecutivos para adquirir este direito, alertou.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h

Pela

VIDA das MULHERES

Veja onde buscar ajuda em caso de violação de direitos:

Em Belo Horizonte:
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)
Av. Augusto de Limas, 1942 - Barro Preto
Tel: (31) 3295-6913
Horário de funcionamento: 24 horas
Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem)
Av. Amazonas, 558 - 2º andar - Centro
Tel: (31) 3270-3202
Horário de funcionamento: das 8h às 17h
Centro Risoleta Neves de Minas Gerais (Cerna)
Av. Amazonas, 558 - 1º andar - Centro
Tel: (31) 3270-3235
Horário de funcionamento: das 8h às 17h
Benvinda - Centro de Apoio à Mulher
Rua Hermílio Alves, 34 - Santa Tereza
Tels: (31) 3277-4379 e 3277-4380
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Em qualquer lugar de Minas Gerais ou do Brasil:
Caso em seu município não haja um Centro de Referência de Atendimento à Mulher, entre em contato
com a Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone: 180

TJMG vai rever base de cálculos
de adicionais e gratificações

Apoio. SERJUSMIG disponibiliza aos seus filiados um modelo de documen-

to que vai ajudá-los na defesa administrativa
Em virtude de decisão tomada em junho de 2016, o
TJMG abriu centenas de processos administrativos
em face de Servidores, visando a alterar a sistemática de cálculo dos acréscimos pecuniários pagos a
estes pelo Tribunal.
De acordo com a decisão, a medida tem fundamento na Emenda à Constituição Federal nº 19/98, que
vedou a percepção de vantagens pecuniárias calculadas umas sobre as outras. Assim sendo, adicionais e gratificações só poderiam incidir sobre
o vencimento base e não sobre a soma deste com
outras vantagens.
O SERJUSMIG disponibilizou aos seus filiados um modelo
para auxiliá-los na defesa administrativa que, conforme
notificação que vêm recebendo, deverão apresentar ao
TJMG.

Para ter acesso ao modelo, basta solicitá-lo exclusivamente
pelo e-mail adicionais@serjusmig.org.br. O SERJUSMIG
lembra que a defesa administrativa não afasta eventual
propositura de Ação Judicial, caso se faça necessária.

Encontro discute resolução do CNJ que
determina equidade na distribuição do trabalho
No dia 24/03, o SERJUSMIG discutiu, com dezenas de
outros sindicatos que representam os trabalhadores do
Judiciário nos Estados, a Resolução nº 219/2016, que
trata sobre a distribuição de servidores, de cargos e de
funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de
primeiro e segundo graus.

Mas as experiências relatadas mostram que, na prática, sua implantação não tem funcionado assim. Relatos
foram feitos no sentido de que, por enquanto, o que se
verifica é a repartição, dentro da própria 1ª Instância, entre o atual número de trabalhadores, da sobrecarga de
trabalho. Na avaliação dos dirigentes sindicais, “cobre-se
um Santo, descobrindo-se outro”. Ou seja, remaneja-se
Segundo o CNJ, a norma tem como objetivo remanejar, de onde está “menos pior” para comarcas ou setores nos
de forma mais equânime, a força de trabalho entre o 1º quais a situação está mais grave.
e o 2º graus de jurisdição, visando melhorar a qualidade
dos serviços prestados na 1ª Instância, onde se concen- Sobre a unificação das carreiras, ponto aguardado com
tram 92% dos processos em tramitação no Poder Judici- maior ansiedade pelos Servidores da 1ª Instância, o relato
ário.
dos líderes sindicais e de autoridades que palestraram,
inclusive o desembargador responsável pelos trabalhos
de implantação da norma no Estado do Paraná, que sediou o Encontro, organizado pelo SindjusPR - é de que os
tribunais têm apresentado resistência à essa determinação contida na Resolução.
O prazo para implementação do disposto na Resolução
é julho de 2017 e, por enquanto, de acordo com informações do presidente do TJMG, des. Herbert Carneiro,
o Tribunal mineiro ainda não formulou nenhuma proposta. Ele ressaltou que ouvirá o SERJUSMIG quando da
formulação.
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SERJUSMIG percorre várias comarcas
e alerta sobre os impactos das reformas
que tramitam no Congresso
Efeitos devastadores. Ao lado de especialistas, SERJUSMIG esclarece como as reformas
previdenciária e trabalhista vão impactar os direitos e a vida funcional dos Servidores

O economista e técnico da subseção judiciária do DIEESE SERJUSMIG/SINJUS, Thiago Rodarte, palestrou para servidores do TJMG das comarcas de Teófilo
Otoni e Governador Valadares, nos dias 28 e 29 de março, respectivamente. Além de tratar sobre reflexos nos direitos em uma eventual aprovação das reformas
previdenciária e trabalhista, Thiago explicou como o PLP 343 e a terceirização vão impactar a vida e as lutas atuais dos trabalhadorers do Judiciário mineiro.

No mês de março, o consultor previdenciário do SERJUSMIG, José Prata, palestrou em Belo Horizonte, Contagem e Divinópolis, explicando aos Servidores “Como
a Reforma Previdenciária vai afetar você e a sua família”.

Rodada de viagens passa por
Juiz de Fora e Ipatinga

Ainda em março, os dirigentes dos SERJUSMIG Rui Viana e Antônio Costa, acompanhados pelo assessor Franklin Almeida, visitaram as comarcas de Ipatinga e Juiz de Fora, onde ouviram as necessidades dos Servidores e esclareceram dúvidas sobre temas que os preocupam, como ações judiciais, aposentadoria,
mandado de segurança dos substitutos, data-base, vale-refeição, auxílio-saúde, auxílio-transporte, URV e carreira. Além de tirar dúvidas e repassar informes, os
sindicalistas ressaltaram a necessidade de mobilização da sociedade contra as reformas que tramitam no Congresso Nacional.

CORREIOS
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