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UMA REFORMA, CUJO OBJETIVO NÃO
É MELHORAR, MAS, SIM, DESMONTAR
Previdência. São muitos os ataques contra os trabalhadores contidos na proposta que
o Governo Federal quer aprovar ainda neste primeiro semestre. Porém, grande parte da
sociedade não tem noção da sua gravidade.
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MARCADA A PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) DE 2017.
COMPAREÇAM, SERVIDORES!

EM REUNIÃO COM SINDICATOS,
PRESIDENTE DO TJMG AFIRMA QUE
DATA-BASE 2016 SERÁ VOTADA ATÉ 10/3

No próximo dia 11/3, sábado, o SERJUSMIG vai
realizar em Belo Horizonte a primeira AGE deste
ano. Na oportunidade, serão debatidos temas de
grande interesse da categoria.

Herbert Carneiro também reiterou compromisso de instituição dos auxílios saúde e transporte, cujo encaminhamento ao legislativo ocorrerá
após aprovação do PL da Data-Base 2016.
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Reunião Ampliada reúne
Comissários da Infância e Juventude
Debate e deliberações. Comissários da Infância e da Juventude reúnem-se na sede

do SERJUSMIG para debater e deliberar temas relacionados ao cargo
Comissários da Infância e Juventude de todo o estado estiveram no dia 18/2, na sede do SERJUSMIG, para uma
Reunião Ampliada que discutiu desafios, atribuições e importância do trabalho desempenhado pelos profissionais. O
evento foi aberto por Sandra Silvestrini, que expôs as novidades das negociaçãões com o TJ.

função em cada comarca. Todos os presentes manifestaram
repúdio quanto ao desvio de função e deliberaram unanimemente pela promoção, por parte do SERJUSMIG, de
medidas jurídicas e adminsitrativas com o intuito de vedar
essa prática.

Essa decisão será ratificada na AGE do dia 11/3 (ver edital
O encontro, conduzido pelos comissários Rui Viana, Antô- abaixo), já que a Reunião Ampliada não tem o poder para
nio Costa e Tatiana Borges, teve intensa participação dos legitimar atuações jurídicas. Portanto, Comissários, participresentes que compartilharam os desafios de se exercer a pem e ajudem a definir os rumos da nossa luta!

A Reunião Ampliada reuniu Comissários da Infância e Juventude
de todo o estado para discutir temas relacionados à carreira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE
DIA 11/3/2017
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 11 de
março de 2017 (sábado), às 9h30, em 1ª convocação, com o número regimental; e às 10h, em 2ª convocação, com o número
de participantes, no auditório do Colégio Monte Calvário, localizado na Rua Bernardo Guimarães, s/nº, entre a Av. do Contorno e a Rua Uberaba, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, para deliberar, aprovando ou rejeitando, o seguinte:
1) Custeio, pelo Servidor beneficiado economicamente, das custas judiciais e honorários periciais eventualmente
devidos em Ações Judiciais individuais impetradas pelo SERJUSMIG.
2) Greve (por prazo determinado ou indeterminado), 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 novo projeto de Lei de refinanciamento das dívidas dos Estados e projetos que visam
limitar o exercício do direito de greve dos servidores públicos, bem como terceirizar os serviços públicos.
3) Propositura de medida judicial ou administrativa contra a Resolução 822/2016 e outros atos normativos que possibilitam o desvio de função dos Servidores da Justiça de 1ª Instância.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017
Sandra Margareth Silvestrini de Souza
Presidente/SERJUSMIG
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SERJUSMIG segue
contra o desmont
O SERJUSMIG, desde o ano passado, trava diuturna
luta contra o desmonte da Seguridade Social, que envolve
saúde, assistência social e previdência. Este ano, além de
participar de manifestações e atos públicos – em parceria
com entidades que integram a Frente Mineira em Defesa
da Previdência -, promoveu palestras, editou uma cartilha de autoria do economista e consultor Previdenciário
José Prata de Araújo sobre as mudanças propostas na
PEC 287/2016, e realizou uma Plenária em parceria com
o Sindifisco-MG e a CUT/MG, ao lado de especialistas e lideranças sindicais para discutir o tema e deliberar ações
para tentar impedir a aprovação das reformas trabalhista
e previdenciária.

O aeroporto de Confins ganhou outdoor que reivindica aos deputados
e senadores que transitam pelo local a não aprovação da PEC 287

O Governo Federal pressiona os deputados para que a
Proposta de Reforma da Previdência seja aprovada na Câmara Federal ainda em abril deste ano. E a tendência, se
não houver forte enfrentamento e resistência por parte
dos trabalhadores, é que isso de fato ocorra.
“O governo justifica a necessidade da Reforma num suposto rombo nas contas da Previdência. Mas isso é uma
falácia”, afirma Sandra Silvestrini, presidente do SERJUSMIG. “Há tempos requeremos uma auditoria da dívida pública, pois sabemos que o que acontece é a má utilização
do dinheiro público. E não podemos, mais uma vez, deixar
que aposentados e trabalhadores paguem a conta da corrupção e da sonegação, e que sejam prejudicados em favor
do aumento do lucro dos banqueiros”, enfatiza.

Ao lado de dezenas de entidades sindicais, o SERJUSMIG disse não
à PEC 287, em ato realizado em BH, no mês de janeiro

Já em 2017, os protestos contra a aprovação da PEC 287 tomaram as ruas de
BH para conscientizar a população sobre os prejuízos que a Reforma prevê
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No início de fevereiro, uma manifestação reuniu, no Centro da
cidade, diversas entidades contra a aprovação da Reforma

Servidores participaram, em Contagem, de palestra sobre a Reforma
da Previdência, ministrada pelo consultor previdenciário José Prata

Servidores de BH assistiram, no Fórum Lafayette,
à palestra do consultor previdenciário José Prata

incansável na luta
te da Previdência
8 de março
Dia da Mulher
15h - Concentração na
ALMG, com marcha até a
Praça da Liberdade
16h - Ato público na Praça
da Liberdade contra as
consequências nefastas do
desmonte da Previdência!
Imagem: mamu.net.br

Vamos todxs!
Esta luta é nossa!

A Plenária Conjuntura e Lutas reuniu especialistas, lideranças sindicais
e servidores para discutir as reformas da previdência e trabalhista

ALGUMAS DAS MUDANÇAS
PROPOSTAS PELA PEC 287/2016
1) Exigência de idade mínima para aposentadoria
a partir dos 65 anos para homens e mulheres.
2) Fim da integralidade pelo último salário e instituição da exigência de 49 anos de contribuição para
acesso à aposentadoria com a integralidade da média
salarial contributiva.
3) Redução do valor geral das aposentadorias.
Servidores marcaram presença no evento
e tiraram dúvidas sobre a PEC 287/2016

Dentre inúmeras medidas incoerentes, caso
aprovada, a PEC 287 obrigará a mulher a trabalhar
o mesmo tempo que o homem, quando sabemos que,
historicamente, ela cumpre dupla e até tripla jornada e
recebe salário menor que o colega que exerce idêntica
função. As mulheres, ainda, normalmente, em sua
maioria, são as responsáveis por cuidar da casa, de pais
idosos e de familiares doentes.
A proposta, se aprovada, vai desvincular o reajuste das
aposentadorias do valor do salário mínimo. Hoje, 52%
dos aposentados recebem um salário mínimo (número
que sobe para mais de 90% no meio rural). Ou seja,
diminuir o valor é ameaçar a sobrevivência já precária
de milhares de pessoas carentes.
Estudos têm reafirmado a importância da Previdência,
não só como fator de proteção social, mas, também,
como um recurso já inserido na economia do País.
Por exemplo: dos 5.566 municípios brasileiros, em
70% deles o valor dos repasses aos aposentados e
beneficiários da Previdência supera o repasse do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em 82%
os pagamentos aos aposentados do INSS superam a
arrecadação municipal, tornando o maior sistema de
distribuição de renda do estado brasileiro.

4) Precarização da aposentadoria do trabalhador
rural.
5) Pensão por morte e benefícios assistenciais em
valor abaixo de um salário mínimo.
6) Exclusão das regras de transição vigentes.
7) Impedimento da acumulação de aposentadoria
e pensão por morte.
8) Regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres.

Nossa cartilha está disponível para download no link:
http://site.serjusmig.org.br/jornais/cartilhas-e-manuais
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NAS realiza seu primeiro
encontro de 2017
O Núcleo de Aposentados do SERJUSMIG - NAS teve seu
primeiro encontro de 2017 no dia 17/2. Na oportunidade,
os presentes assistiram à palestra “Terapias complementares como alternativa para bem-estar e saúde: novos
conceitos para um viver com qualidade”, apresentada pela
terapeuta holística e homeopata Marlene Loureiro. Os
aposentados também puderam aproveitar a oportunidade e tirar dúvidas sobre questões previdenciárias com o
assessor jurídico do Sindicato, Rafael Saccheto.
A formação do NAS foi uma iniciativa do SERJUSMIG, que
promove encontros mensais entre Servidores aposentados da
1ª instância. As reuniões têm temáticas variadas e vão desde
palestras voltadas à saúde e bem-estar e temas de interesse da
categoria, até a realização de passeios e viagens. A programação é pensada de acordo com as demandas e sugestões dos próprios integrantes. O Núcleo firmou-se como espaço democrático para troca de ideias e interação entre colegas e tem como
lema: “Aposentados, sim, inativos, jamais!”
Quer fazer parte do Núcleo de Aposentados do SERJUSMIG?
É muito simples participar! Basta entrar em contato com a
funcionária Kênia, pelo telefone 31-3025-3523!

Integrantes do NAS se reuniram no SERJUSMIG
para o primeiro encontro de 2017

O encontro tratou de temas como saúde e bem-estar,
apresentados pela terapeuta holística Marlene Loureiro

“Quem controla o Judiciário?” Inscreva-se!
Venha debater o assunto no dia 11/3
A série de debates promovidos pelo Sitraemg sobre o tema
“Quem controla o Judiciário?” entra em sua 4ª rodada, com
o subtema: “Reflexões sobre os sistemas de Justiça frente
às violações aos Direitos Humanos”. Desta vez, o Sitraemg
conta com a parceria do SERJUSMIG e de outras entidades
sindicais e o debate será realizado no dia 11/3, sábado, das
9h às 17h, no Hotel Normandy (Rua dos Tamoios, 212, Cen-
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tro, em BH). A participação é gratuita e aberta ao público.
Os organizadores destacam que o debate sobre o tema representa uma excelente oportunidade de se refletir sobre
os direitos humanos à luz da conjuntura política nacional
e internacional. Tudo isso em um momento em que ascendem ao poder governos que, além de colocarem em risco as relações amistosas entre
os povos, ameaçam os direitos sociais, individuais e coletivos, conquistados a duras
penas ao longo da história, conjuntura esta
que afeta diretamente todos os servidores
públicos.
É de extrema importância a participação
dos Servidores da Justiça de 1ª Instância
do Judiciário mineiro nas discussões. Como
as vagas para o debate são limitadas, é preciso que os interessados fiquem atentos e
façam imediatamente suas inscrições pelo
e-mail convenios@serjusmig.org.br. Envie
seu nome completo, telefone e escreva no
assunto INSCRIÇÃO 4ª RODADA “QUEM
CONTROLA O JUDICIÁRIO?”

Em reunião com sindicatos,
presidente do TJMG reafirma
data-base 2016 e auxílios

Compromisso. Reunião entre TJMG e Sindicatos é finalizada com garantia de

aprovação da data-base 2016 até 10/3 e envio à ALMG do projeto instituindo
auxílios transporte e saúde para os Servidores
Foto: Renata Caldeira/TJMG
A aguardada reunião entre o presidente do TJMG,
Herbert Carneiro, e os sindicatos representantes
dos trabalhadores da Casa, SERJUSMIG, Sinjus e
Sindojus, foi realizada no dia 17/2. O encontro,
que foi o primeiro após o presidente retornar
de sua licença saúde, era esperado com ansiedade pela categoria, que desejava uma resposta
concreta acerca da data-base e auxílios saúde e
transporte.
Herbert Carneiro abriu a reunião ressaltando ser este apenas o primeiro de uma série de
outros encontros que pretende manter com os O presidente do TJMG, Herbert Carneiro recebeu lideranças sindicais
e comprometeu-se a honrar os compromissos da data-base e auxílios
sindicatos. O presidente do TJ relatou que, no
dia anterior, havia estado com o presidente da
ALMG, Adalclever Lopes, ao qual reforçou a importância da O presidente descartou a hipótese de um possível atraso no
aprovação urgente do projeto que concede a data-base 2016 pagamento dos salários, embora tenha confirmado dificulaos Servidores do Judiciário mineiro (PL 3840/2016). Segun- dades todos os meses em receber a integralidade do repasse
do Herbert, o deputado alegou que o atraso na votação (pre- de recursos pelo Governo Estadual. Herbert garantiu, ainda,
vista para fevereiro) ocorreu em virtude de o processo de de- que o pagamento da folha salarial virá com reposicionafinição da composição das comissões e dos nomes dos líderes mento dos promovidos na PV 2015, bem como dos respectiter sido mais demorado do que o esperado. Herbert afirmou vos valores retroativos.
que o presidente da ALMG garantiu que o PL será votado na
1ª quinzena de março, provavelmente até o dia 10.
A próxima reunião entre a presidência e os sindicatos ficou
de ser agendada para o mês de março, mês em que iniciamse
Sobre a instituição dos auxílios saúde e transporte, o pre- os trabalhos da comissão de orçamento, na qual o presidente
sidente reiterou seu compromisso de instituí-los. Afirmou assegurou a participação dos sindicatos.
que a minuta pertinente já está finalizada, restando apenas
detalhes relativos à demonstração da disponibilidade de re- O SERJUSMIG se manterá firme na defesa dos direitos dos
cursos. Lembrou que, ao finalizar essa etapa, o projeto passará Servidores que representa, lembrando que, em março, além
pela aprovação da Comissão Administrativa da Casa, depois das discussões envolvendo a votação do PL da data-base
pelo Órgão Especial,
2016, a instituição dos
seguindo, após aprovaauxílios saúde e transdo, para a ALMG.
porte e o reajuste do alimentação, terão início
O TJMG manifestou
aquelas referentes à daseu entendimento de
ta-base e PV 2017, prosque o PL dos auxílios
seguindo-se outras, como
transporte e saúde seas regras da PV2016, a
ja enviado à ALMG
implantação da Resoluapós a votação da dação 219 do CNJ, dentre
ta-base 2016. E, ainda
outras. Portanto, deseja
sobre os auxílios, manque todos retornem do
teve posicionamento
Carnaval com energias
de que no projeto será
recarregadas para as
mantida a previsão de
Neste início de ano, dirigentes do SERJUSMIG fizeram intenso corpo a corpo com os mobilizações em defesa
retroatividade a jadeputados para que o projeto 3840/2016 seja votado o mais rapidamente possível
de seus direitos.
neiro de 2017.
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Rodada de viagens já percorreu
13 comarcas neste início de ano

Entre janeiro e fevereiro de 2017, dirigentes do SERJUSMIG percorreram parte do Estado para repassar
pessoalmente aos servidores informes sindicais, dentre eles questões funcionais, ações judiciais e administrativas, além de informar sobre a tramitação de projetos como as reformas previdenciária e trabalhista. As
comarcas visitadas pelos dirigentes Rui Viana e Antônio Costa, acompanhados do pelo assessor Franklin
Almeida, foram Araguari, Arinos, Buritis, Corinto, Curvelo, João Pinheiro, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, Três Marias, Uberaba, Uberlândia e Unaí.
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Unaí

