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SÁBADO, 28/4, É DIA DE AGE! PARTICIPE!
No próximo sábado, dia 28/4, o SERJUSMIG
vai realizar em Belo Horizonte mais uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A AGE
será realizada às 9h30, em 1ª convocação, com
o número regimental; e às 10h, em 2ª convocação, com o número de participantes, na Associação Médica de Minas Gerais, situada na Av.
João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte,
Minas Gerais.

O edital publicado no DJe do dia 18/4, conforme
Estatuto, convocou os servidores para deliberarem, aprovando ou rejeitando, a decretação
de greve geral ou parcial, por prazo determinado ou indeterminado, e/ou mobilizações,
manifestações e propositura de ações administrativas ou judiciais, em favor da aprovação da
minuta de anteprojeto que institui os auxílios
Saúde e Transporte para os servidores do Judiciário mineiro, deliberando, ainda, sobre a forma de luta em favor da aprovação na ALMG do
Projeto de Lei 4873/2017, que concede a revisão geral salarial relativa à data-base.

A minuta dos auxílios restou aprovada na quarta, 25/4, conforme anunciado em nosso site,
após intenso esforço dos sindicatos e servidores junto à administração do TJMG. Porém, o
SERJUSMIG reitera a importância da presença
de todos os Servidores na AGE. Há um longo

caminho ainda a ser perseguido, com foco agora na tramitação urgente de ambos os projetos
(auxílios e data-base 2017) na ALMG, que, frente à realização da Copa do Mundo e Eleições de
outubro, podem atrasar os planos da categoria.
Somente a União e Mobilização podem contribuir para assegurar o mais breve possível a
efetivação, no contracheque, das vitórias alcançadas.
Portanto, Servidor, participe!
Exerça seu direito a voz e voto!
O Sindicato organiza a luta, mas como ela
se dará, é você quem decide!

NESTE SÁBADO, 28/4:
AGE
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Horário: 9h30 - 1ª convocação
10h - 2ª convocação
End.: Avenida João Pinheiro,
161, Centro, Belo Horizonte

Inscrições e informações sobre reembolso: (31) 3025-3510

