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21/4: AGE

VENHA DEBATER SOBRE OS RUMOS DA
LUTA PELA DATA-BASE E GREVE GERAL
Na próxima sexta-feira, 21/4*, o SERJUSMIG vai re- reito de alterar o local de realização da AGE, mediante
alizar uma Assembleia Geral Extraordinária - (AGE), comunicação prévia no site da entidade: www.serjuscom o objetivo de deliberar, aprovando ou rejeitando, mig.org.br
a seguinte pauta:
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 e terceirizar
os serviços públicos.
2 - Deliberar sobre forma de mobilização em defesa da data-base 2016.

A AGE terá início às 8h30, em 1ª convocação, com o
número regimental; e às 9h, em 2ª convocação, com
o número de participantes, no auditório do SERJUSMIG, localizado na Rua dos Guajajaras, 1984, Barro
Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais.
INSCRIÇÕES E REEMBOLSO

É indispensável 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 di-

* A decisão sobre o dia da greve geral, 28/4, se deu em uma
reunião das centrais sindicais, que ocorreu no dia 3/4/2017.
O Estatuto do SERJUSMIG determina um prazo de 10 dias
para que as comunicações sejam feitas ao Servidor (Imprensa Oficial, informativo, etc). O Sindicato realiza AGEs
geralmente aos finais de semana, para que os servidores do
interior possam participar. Portanto, teríamos duas datas
para a referida AGE: durante o recesso da Semana Santa
(12-16/4) ou no feriado de Tiradentes (21-23/4), uma vez
que o final de semana subsequente (29-30/4) já seria após
a Greve Geral. Assim, como o feriado da Semana Santa seria mais longo e, portanto, mais pessoas poderiam decidir
viajar, o SERJUSMIG achou por bem marcar a AGE para o
dia 21/4, sexta-feira, e evitar a completa cisão do feriado
de Tiradentes. De toda forma, o SERJUSMIG acredita que é
melhor dedicar um dia de feriado à uma luta que é de todos
nós, do que perder direitos de uma vida inteira.

AGE - SEXTA - 21/4
Local: Auditório do SERJUSMIG
Horário: 8h30
End.: Rua dos Guajajaras, 1984, Barro
Preto, BH
Inscrições obrigatórias: (31) 30253507 ou convenios@serjusmig.org.br

PARTICIPEM! É HORA DE
UNIR, LUTAR E VENCER!

