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GREVE GERAL: VENHA
DEFINIR RUMOS DA
LUTA POR DIREITOS
SERVIDOR, o Sindicato
é você! AGE acontecerá
no sábado, dia 07/03 para
deliberar a participação
dos
Trabalhadores
do
Judiciário de Minas Gerais
na Greve Geral Nacional
dos Servidores Públicos,
que acontecerá no dia 18 de
março. Participe e fortaleça
a luta da categoria!
Pág. 02

VITÓRIA DA CATEGORIA: PL DAS
DATAS-BASES É APROVADO NA ALMG
Conquista de luta do SERJUSMIG, o Projeto de Lei 1.449/20,
das datas-bases de 2018 e 2019, está aprovado pela ALMG e
aguarda somente sanção do governador. Os índices de 2018
e 2019 correspondem à 100% da inflação nos períodos, a melhor negociação da data-base nos últimos sete anos. Pág. 04

DIREITOS DOS
SERVIDORES E SERVIÇO
PÚBLICO EM RISCO
Servidores resistem ao “Plano Mais Brasil”, composto
pelas PECs Emergencial (186/2019, PEC 187/2019, e PEC
188/2019), que retiram diretos dos Servidores e da população. Proposta da Reforma Administrativa também
ameaça categoria. Entre diversas outras medidas, pode
quebrar a estabilidade de Servidor, reduzir os salários,
congelar carreiras e concursos. Leia também as consequências da adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal.
Pág. 03

SERJUSMIG negociou datas-bases com presidente do TJMG,
des. Nelson Missias, dia 06 de fevereiro
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Greve Geral Nacional: AGE do
SERJUSMIG definirá participação dos
Trabalhadores da 1ª Instancia do TJMG
Em defesa do serviço público e dos direitos dos
Servidores, Centrais Sindicais, Federações, e
Sindicatos de vários segmentos que representam o
funcionalismo de todas as esferas (federal, estadual
e municipal) estão convocando os trabalhadores
para uma luta unificada em 18 de março. Na data, a
intenção e promover manifestações, assembleias, e/
ou Greve Geral.

Reembolso
Servidores de comarcas
do interior que tiverem
interesse em participar
da AGE terão seus
custos reembolsados.
Informe-se sobre as
regras com Rosilene,
pelo (31) 3025.3507.

As manifestações e a paralisação têm o intuito de
chamar a atenção da sociedade para o desmonte dos
Edital de Convocação - AGE 07/03/2020
serviços públicos que promovem o sucateamento
dos serviços essenciais que atendem às necessidades O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de
mais urgentes da população.
Minas Gerais - SERJUSMIG, representado por seu
presidente, Rui Viana da Silva, nos termos dos artigo
Entre as principais pautas dos Servidores está a 2º, inciso, II, IX e X, artigo 3º, inciso I, artigos 4º, 5°, 6°,
resistência ao “Plano Mais Brasil”, composto pelas inciso VI, art. 13, g, e art. 15º, inciso III do Estatuto da
PECs Emergencial-186/19, PEC 187/19, e PEC Entidade, bem como artigos 1º ao 4º da Lei Federal
188/19) e uma proposta de Reforma Administrativa 7783 de 1989, convoca todos os seus sindicalizados
do Governo Federal, que retiram direitos dos para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser
Servidores e reduzem a qualidade e a quantidade do realizada no sábado, dia 07 de março de 2020, às
serviço público à população. Entre diversas outras 9h30, em 1ª convocação, com o número regimental;
medidas, possibilitam a quebra da estabilidade, e às 10h, em 2ª convocação, com o número de
redução salarial, travamento de carreiras e fim de participantes, no auditório do próprio sindicato, sito
adicionais por tempo de serviço.
à Rua dos Guajajaras, 1984, Barro Preto - BH/MG,
para debaterem e deliberarem sobre:
No dia 07 de março, o SERJUSMIG realiza uma
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para 1) Adesão dos Servidores da Justiça de 1ª Instância
deliberar a participação dos Servidores do estado à Greve Nacional, geral ou parcial, a ser realizada
nas manifestações e na Greve Geral. A ampla dia 18 de março, conforme deliberação de Centrais
participação da categoria é fundamental para definir Sindicais e do Conselho de Representantes da
os rumos da forma de luta a ser travada contra os Federação Nacional dos Servidores do Judiciário
brutais ataques promovidos contra a mesma.
nos Estados - FENAJUD.
Participe desse momento decisivo, Servidor! A
AGE é um espaço de democracia e fortalecimento
da categoria. Continuemos firmes em nosso lema:
Unir, Lutar e Vencer!

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2020
(a) Rui Viana da Silva
Presidente/SERJUSMIG
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Projetos de Leis colocam em risco
direitos dos Servidores e qualidade
do serviço público à população
Apresentado pelo ministro da
economia Paulo Guedes em novembro do ano passado, o Plano
Mais Brasil evoca, em suas propostas de emendas à Constituição Federal, postura recorrente do atual governo, de buscar
promover o minimalismo dos
serviços estatais e do funcionalismo público, através de cortes indiscriminados de despesas e fragilização dos direitos. Na pratica, jogando o peso da
má administração pública em cima dos servidores
públicos e da sociedade usuária dos serviços.
As propostas se baseiam em cortes, ao invés de
estimularem a atividade econômica e os investimentos. Entre as medidas previstas, estão a extin-

ção e proibição de criação de cargo ou emprego e a
realização de concursos, o congelamento de carreiras,
o fim da proibição constitucional da redução salarial,
entre outras.
A proposta do governo afronta princípios constitucionais, os direitos e a dignidade do Servidor Público. O
plano afirma buscar o crescimento do país, mas acaba
entrando em contradição e fazendo mais do mesmo:
fragilizar os direitos dos trabalhadores e instituir a
comercialização de políticas sociais.
Em defesa dos Servidores e do serviço público, o
SERJUSMIG denuncia o Plano Mais Brasil e convoca a categoria a lutar em defesa de seus direitos e da
sociedade brasileira!

Minas Gerais pode perder (e muito!)
com Regime de Recuperação Fiscal
A possibilidade de adesão de Minas Gerais ao Regime
de Recuperação Fiscal (RRF) é criticada amplamente
por diversos setores da sociedade e pelo SERJUSMIG
antes mesmo do envio do Projeto de Lei ( PL )1202/19,
pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

ções, além da extinção de benefícios como quinquênios, adicional por desempenho e férias-prêmio. Isso
sem contar a previsão de aumento da contribuição do
servidor para a previdência, ou seja, insisti em cortes
e não na melhoria da arrecadação.

Para o sindicato, uma
O RRF é apontado
das alternativas ao RRF
pelo governador como
é o #fimdaLeiKandir,
principal plano para
campanha que o SERequilibrar as contas do
JUSMIG lançou em Miestado, já que fica o gonas Gerais, em parceria
verno estadual liberado
com o SINDIFISCO-MG
de pagar as parcelas da
e a AFFEMG, propondo,
dívida com a União por
em linhas gerais, o patrês anos, com possível
gamento pela União ao
prorrogação do acordo
estado de Minas Gerais
por mais três anos. Em
de um montante que
contrapartida, o estado Dentre diversas atividades, o SERJUSMIG esteve prersente em audiência
gira em torno de R$135
deve privatizar empre- na ALMG em novembro alertando a sociedadea do risco que traz a RRF
bilhões. Além disso o
sas estatais (Cemig, CoSERJUSMIG propõe a
pasa e Codemig), além
melhoria da fiscalização
de congelar os vencimentos do funcionalismo, deixar e da política de arrecadação .
de nomear concursados, e paralisar carreiras.
O SERJUSMIG continuará firme na luta pela melhoO SERJUSMIG tem amplamente denunciado que o ria das receitas do Estado e contra a adesão ao regime
projeto é construído em cima de corte de gastos, si- de recuperação fiscal, por entende-la fundamental à
tuação inaceitável. No âmbito do serviço público, o defesa da manutenção dos direitos conquistados, e
RRF prevê o congelamento das carreiras, a não rea- à ampliação das conquistas para a categoria que relização de concurso público e o fim de novas nomea- presenta.

3

Vitória da categoria: PL das
datas-bases é aprovado na ALMG
Conquista
de
intensa luta e
negociações
realizadas pelo
SERJUSMIG, o
Projeto de Lei
1.449/20, que
trata das datasSERJUSMIG acompanhou aprovação do PL
-bases dos anos
até sua aprovação final dia 19 de fevereiro
2018 e 2019,
estão finalmente nas mãos do governador Romeu Zema, aguardando apenas a sanção.
Após reuniões de negociações com o presidente do
TJMG, des. Nelson Missias, o PL foi publicado no dia
06 de fevereiro e tramitou na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais-ALMG ao longo do mês, tendo passado pelas comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ao fim aprovado em Plenário no dia 19.

Nesta negociação, conseguimos 100% da inflação em
cada período. Isso deve ser comemorado”, afirma Rui
Viana, presidente do SERJUSMIG.
A conquista é importante, mas com ela chegam novos desafios e os Trabalhadores do Judiciário devem
seguir alertas. Junto com a categoria, não descansaremos da luta enquanto não alcançarmos a concretização dessa vitória, com a implementação do reajuste
no contra cheque, o pagamento de passivos e a recuperação de perdas, além de garantir a contratação de
novos concursados! O SERJUSMIG reforça seu compromisso, respeito e defesa dos interesses da categoria.
Serjusmig: Unir, Lutar e Vencer!

O índice da data-base de 2018 foi negociado em
2,76%. Já o de 2019 ficou em 4,94%. Esta foi a melhor
conquista dos últimos sete anos. “Nos períodos anteriores tivemos índice de reajuste abaixo da inflação.

SERJUSMIG, 30 anos de
união, lutas e conquistas!
Com atuação desde o ano de 1975, inicialmente como
Associação, o então Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do Estado
de Minas Gerais-SERJUSMIG, nasceu no dia 08 de
março de 1990.
Há 30 anos se consolidando como principal instrumento de luta e garantia de
direitos dos Servidores da
Justiça de 1ª Instância de
Minas Gerais, o SERJUSMIG tem sido protagonista
das principais conquistas
da categoria no estado. As
lutas dos Servidores, sob o
comando do SERJUSMIG
garantiram:
- Plano de Carreiras assegurando valorização funcional; data-base, combatendo
a perda do poder de compra dos salários; Concursos
públicos, garantindo a posse de milhares de novos
Servidores; Implantação de novos Fóruns em MG,
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qualificando o atendimento à população; Incorporação de gratificações, garantindo que não ocorram
perdas após a aposentadoria (GAF e GIAF); Combate
ao assédio moral, apoiando Servidores e melhorando a qualidade de vida; auxilio: alimentação, saúde e
transporte, entre outras centenas de conquistas.
A união da categoria, coordenada pela direção sindical,
construiu essa história.
Trabalhadores e Trabalhadoras da Justiça de 1ª Instância
do Estado de Minas Gerais,
você é o maior patrimônio do
SERJUSMIG! Você é a força
do SERJUSMIG! Parabéns aos
quase 11 mil sindicalizados,
por essa data comemorativa!!!
Se você ainda não é filiado, filie-se e venha também
fazer parte dessa história! http://site.serjusmig.org.
br/serjusmig/filie

