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SEXTA, 28/4 - É DIA DE GREVE GERAL!
VAMOS PARAR O BRASIL NA LUTA CONTRA
O DESMONTE DA PREVIDÊNCIA,
A REFORMA TRABALHISTA E A TERCEIRIZAÇÃO

Sexta, 28/04, os trabalhadores de vários segmentos, em
todo o País, estarão em GREVE GERAL contra os ataques
aos direitos previdenciários,
trabalhistas e sociais, que
tramitam no Congresso Nacional sob a forma dos projetos: PEC 287/2016/ PLP
343/2017 e PL 6787/2017,
entre outros.

atender, prioritariamente,
às medidas urgentes e necessidades inadiáveis da
sociedade.
PONTO, PLANTÃO E
OUTRAS ORIENTAÇÕES

Em BH a concentração
dos manifestantes será às
9h, na Praça da Estação.
O SERJUSMIG colocará no
Lembramos que, com o novo
local um posto fixo, com
relatório, também as mulheres com 45 anos ou suas bandeiras, para que os servidores localizem
mais, e os homens com 50 anos ou mais, só te- seus dirigentes e funcionários.
rão acesso a aposentadoria com integralidade e
paridade, ao alcançarem pelo menos 62 anos as O grevista NÃO DEVE registrar/assinar o ponmulheres e 65 os homens. Ou seja, o que já era to oficial e sim registrar sua participação na
ruim, ficou pior. E O PLP 343/2017, se aprovado, greve no Ponto Paralelo, que estará disponível
congelará salários, carreiras, impedirá concur- no posto fixo do SERJUSMIG e também na sede
sos e a instituição de qualquer auxílio (saúde, do Sindicato somente até às 10h (tanto no sinditransporte...)
cato quanto no posto fixo da Praça da Estação).
Nós da Justiça de 1ª Instância precisamos cumprir nosso dever nesta luta e parar também. No
dia 28/04, os Servidores devem parar suas
atividades e NÃO registrar presença no ponto oficial. Apenas 40% dos Servidores de cada
setor deverão permanecer trabalhando para

SERVIDOR, FIQUE TRANQUILO!

A GREVE É DIREITO CONSTITUCIONAL E
VOCÊ NÃO TERÁ PREJUÍZOS
NA SUA CARREIRA E NEM FINANCEIROS.

NADA DE FICAR EM CASA,
LUGAR DE GREVISTA É NA RUA!
A greve é um momento de luta, de demonstração de insatisfação. Então, grevista não deve
assinar ponto paralelo e ir para casa, e sim
juntar-se aos manifestantes para que toda a
sociedade e a classe política possam perceber
a grande insatisfação com as reformas em andamento no Congresso Nacional. Somente um
gigantesco movimento nas ruas pode parar esse
trator que se pretende passar em cima dos direitos dos trabalhadores.
LEMBRE-SE: NÃO HÁ VITÓRIA SEM LUTA!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- A greve será geral, sem registro de ponto;

- É obrigatória a manutenção de plantão mínimo
de 40% do Servidores em cada setor (percentual
acordado com o TJMG);

- Os grevistas deverão assinar o ponto paralelo
disponível das 9h às 10h, no ponto fixo da Praça
da Estação ou na sede do SERJUSMIG;
- E-mails sobre a greve devem ser enviados para
grevenacional2017@serjusmig.org.br.

Acessem a página do SERJUSMIG na internet: - Outras informações estão disponíveis em nosso
www.serjusmig.org.br. Lá está disponível carti- site e redes sociais. Fiquem atentos!
lha sobre a greve e outras informações caso você
necessite.

AGENDA DE MANIFESTAÇÕES

27/4 - AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
14h: ALMG

Com a presença do senador Paulo Paim, a ALMG promove debate para discutir
a PEC 287/2016 (Reforma da Previdência).

28/4 - GREVE GERAL

9h: Concentração na Praça da Estação

O SERJUSMIG colocará no local um posto fixo, devidamente identificado com bandeiras, onde o grevista deverá registrar sua participação na greve, assinando o Ponto Paralelo. O ponto paralelo pode
ser assinado também na sede do SERJUSMIG. Em qualquer dos lugares, o ponto paralelo só estará
disponível até às 10h.

3/5 - ATO: UM ANO SEM DATA-BASE

14h: Ato na escadaria da ALMG

Servidor lute pelos seus direitos!
UNIR, LUTAR E VENCER !!

