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ENVOLVA-SE SERVIDOR:

FORTALEÇA O SEU SINDICATO!
O SERJUSMIG convida a todos os Servidores e Servidoras filiados para participarem
do processo eleitoral, ajudando a construir um Sindicato representativo e combativo.
Exercer o direito ao voto é importante, pois garante ao Servidor o exercício da
democracia, e legitima a próxima gestão para seguir na busca por direitos no Poder
Judiciário de Minas Gerais.
As cédulas para votação foram enviadas pelos Correios pela Comissão Eleitoral. A
carta-resposta, que conterá a cédula com o voto do associado, deve ser depositada
na agência dos Correios o quanto antes, dada a possibilidade de a correspondência
ser encaminhada à Comissão Eleitoral em tempo hábil à contagem do voto. Só será
objeto de contagem o voto que estiver na agência dos Correios na oportunidade de sua
arrecadação pela Comissão Eleitoral, no dia 11 de março, após as 17h, de acordo com o
art. 3º do Edital da Eleição 2022.

CHAPA 1
Compromisso e Luta!
É hora de votar! Participe da
Eleição SERJUSMIG 2022, eleja a
Chapa 1 – Compromisso e Luta –
e fortaleça sua representação!

Cecília Pederzoli TJMG

A Chapa 1 tem compromisso com a categoria
e lutará de forma aguerrida e independente
pela manutenção e ampliação dos direitos já
conquistados.
Durante a gestão 2019/2022 foram muitas as
conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do
Judiciário Mineiro: unificação dos quadros do
Poder Judiciário; avanços na carreira; nomeação
dos aprovados no concurso; deferimento em
massa das remoções; conquista das datas-bases
2018 e 2019 e envio de projeto das datas-bases
2020/2021 para a ALMG; êxito na execução da
ação do vale-lanche; reajuste dos auxílios e verbas
indenizatórias; simplificação do auxílio-creche;
indenização dos plantões; regulamentação do
teletrabalho; mudanças nas regras das férias
regulamentares e prêmio, entre outras conquistas.
O SERJUSMIG também ampliou o atendimento
aos filiados com a contratação de assessoria
jurídica previdenciária especializada, contratação
de um plano de saúde sólido, celebração de
novos convênios e disponibilização do aplicativo
“Serjusmig Benefícios” com descontos e benefícios
exclusivos aos filiados ao Sindicato.
E muito ainda há a conquistar! Temos muito a
avançar na carreira, nas recomposições salariais,
na valorização dos auxílios e indenizações, dentre
outras tratativas que estão em andamento entre o
Sindicato e a Direção do TJMG.
A Chapa Compromisso e Luta também propõe
o fortalecimento do Núcleo de Aposentados do
SERJUSMIG (NAS), fundamental para integrar os
aposentados em atividades diversificadas como
palestras, viagens e passeios.
A ampliação da atuação jurídica do Sindicato
também será foco da próxima gestão, ampliando
as vitórias judiciais da categoria.
A gestão continuará desenvolvendo ações no
combate ao assédio moral, na defesa da saúde
dos trabalhadores, por melhores condições de
trabalho nas modalidades presencial e remota e
pelos direitos do Servidor em teletrabalho.
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Atuaremos, ainda, na defesa inegociável do
direito à liberdade de expressão e ao exercício da
liberdade de organização e atuação sindical.
Persistiremos na luta pelo direito à remoção,
pela posse dos aprovados no concurso público
regido pelo Edital 01/2017 e sua prorrogação,
além da realização de novo concurso para os
cargos sem certame válido, reduzindo problemas
causados pelo quadro de pessoal deficitário.
A proximidade com a base também é
compromisso da Chapa 1! Continuaremos as
visitas às Comarcas, atuando em processos
administrativos, registrando condições de
trabalho e cobrando as providências necessárias
ao TJMG, combatendo o assédio moral, ouvindo,
esclarecendo as dúvidas e interagindo com a
categoria.
O ciclo que se encerra também foi marcado
por intensos ataques neoliberais ao Serviço
Público e aos Servidores. Muitas propostas que
só representam retrocessos e retiradas de direitos
exigiram do sindicato mobilização e luta. Reforma
da Previdência, Lei Complementar 173/2020, PEC
Emergencial, Reforma Administrativa Federal e
Estadual e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF)
são algumas das batalhas travadas bravamente
pelo SERJUSMIG, apesar das dificuldades
impostas pela pandemia.
A Chapa Compromisso e Luta não se afastará,
um dia sequer, da necessária luta contra os
retrocessos e a retirada de direitos. É compromisso
dessa e da próxima gestão a luta contra as
propostas que destroem o Serviço Público,
notadamente a PEC 32 (Reforma Administrativa),
a adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF e a
Reforma Administrativa estadual (PEC 57 e PLC
48/2020). Não mediremos esforços para derrotar
esse pacote de maldades contra o trabalhador.
Nenhum direito a menos!!!
VOTE CHAPA 1, encabeçada por Eduardo
Couto, Oficial Judiciário – Gerente de Secretaria,
atual vice-presidente do SERJUSMIG e
Coordenador de Assuntos Parlamentares da
FENAJUD. A chapa mantém a força de atuais
membros e traz oxigenação, com a inclusão de
novos Diretores (as) e Conselheiras.
Reafirmamos o compromisso com a categoria
de fortalecer, ainda mais, a luta em defesa dos
direitos dos Servidores e Servidoras do Poder
Judiciário Mineiro com coragem, estratégia,
transparência e ética. Contamos com o apoio de
cada um e cada uma de vocês!
Chapa Compromisso e Luta

COMPOSIÇÃO DA CHAPA ÚNICA
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: EDUARDO COUTO – Oficial Judiciário/Gerente de
Secretaria – Comarca de Buritis
1º Vice-Presidente: RUI VIANA DA SILVA – Oficial Judiciário/
Comissário da Infância e Juventude - Comarca de BH
2º Vice-Presidente: RONALDO RIBEIRO JUNIOR - Gerente de
Secretaria – Comarca de BH
3º Vice-Presidente: FELIPE GALEGO – Oficial Judiciário – Comarca
de Vespasiano
Diretor Secretário: ADILSON SILVEIRA - Oficial Judiciário –
Comarca de Rio Pardo de Minas
Sub-Diretora Secretária: TATIANA CORREIA BORGES - Oficiala
Judiciária /Comissária da Infância e Juventude - Comarca de BH
Diretor Financeiro: WILLER LUCIANO FERREIRA - Oficial Judiciário
– Comarca de BH
Sub-Diretor Financeiro: ALÍPIO DE FARIA BRAGA - Oficial
Judiciário /Oficial de Justiça – Comarca de Ibirité
Diretora de Relações Públicas, Promoções e Eventos: SIMONE
SALGADO RODRIGUES GOMES - Gerente de Secretaria – Comarca
de Abre Campo
Sub-Diretora de Relações Públicas, Promoções e Eventos:
CARLA DOS SANTOS ALMEIDA - Oficiala Judiciária – Comarca de
BH
Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: THÉO LÉLLIS
ALVES NARDELLI - Oficial Judiciário – Comarca de Itumirim
Sub-Diretora de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: YARA
VILAÇA DE FREITAS - Oficiala Judiciária – Comarca de Pará de
Minas
Diretora Social: ANA MARIA GOMES DE SOUZA BERTELLI – Técnica
Judiciária / Assistente Social – Comarca de BH
Sub-Diretora Social: SHEILA AUGUSTA FERREIRA FERNANDES
SALOMÉ - Analista Judiciária/ Psicóloga – Comarca de Ponte Nova
CONSELHO FISCAL
Efetivos
1º ÊNIO DE SENNA GOMES JUNIOR - Gerente de Secretaria –
Comarca de Ponte Nova
2º SEABRA JUNIOR FERREIRA SANTOS - Oficial Judiciário –
Comarca de BH
3º WELLINGTON QUINTILIANO – Agente Judiciário – Comarca de
Montes Claros
4º JUSCELINO RADEMARKER DE OLIVEIRA - Oficial Judiciário –
Comarca de BH
5º JOSÉ DE QUEIROZ TOLEDO - Oficial Judiciário – Comarca de
Teixeiras
6º ANTÔNIO CARLOS LOPES RIBEIRO – Escrivão Judicial –
Comarca de Rio Casca
7º JORCELINA APARECIDA FERREIRA – Técnica Judiciária –
Comarca de Nepomuceno
Suplentes
1º JULIANO RIBEIRO DA CUNHA - Oficial Judiciário/Gerente de
Secretaria – Comarca de Pedro Leopoldo
2º EDUARDO LUIZ PEREIRA FURBETA - Oficial Judiciário –
Comarca de Campos Gerais
3º DAHYANE DE OLIVEIRA GIL - Oficiala Judiciária – Comarca de
Jacinto
4º NELMA BORGES MACHADO - Oficiala Judiciária – Comarca de
Contagem
5º ADRIANA NAZARETTE HORTA BICALHO - Oficiala Judiciária –
Comarca de BH
6º ANTÔNIO ANCELMO DE SOUZA - Oficial Judiciário/Oficial de
Justiça Avaliador - Comarca de Guaxupé
7º EDUARDO RAMIRO FERNANDES SOUSA - Oficial Judiciário –
Comarca de Ibirité
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RRF
Governo anuncia 10,06% de reposição para servidores
do Executivo e suspensão da urgência do RRF
Perante as greves de Servidores estaduais de
diversas categorias, como a segurança pública, o
Ipsemg e a educação, o governador Romeu Zema
(Novo) anunciou, na quinta-feira (24), uma revisão
dos salários dos servidores do Poder Executivo, de
10,06%, com vigência a partir de maio.
O percentual corresponde à inflação do último
ano, segundo o IPCA. Portanto, não é um reajuste,
pois não representa um aumento no poder de
compra dos vencimentos dos trabalhadores.
Os Servidores da Segurança Pública
consideraram a proposta do governo desvantajosa.
A greve da categoria pede reposição de 41%. Em
2019, o governo chegou a firmar um acordo,
prevendo pagamento em três parcelas: uma de
13% e outras duas de 12%. Por isso, os sindicatos
realizaram uma nova manifestação na Cidade
Administrativa, no dia 25 (a primeira havia
ocorrido no dia 21, com mais de 30 mil pessoas, no
Centro da capital).
Na educação, a proposta também é considerada
insatisfatória. Só neste ano, o piso salarial nacional
do magistério foi reajustado em 33%, passando a
R$ 3.845,63. Há quase cinco anos, trabalhadores da
rede estadual recebem, como vencimento básico,
somente R$ 1.982,50. Uma assembleia da educação
está marcada para o dia 8 de março, com indicativo
de greve.

Zema prometeu, mas não retirou
urgência do RRF
O governo também disse que o projeto de
revisão salarial seria apresentado à ALMG, ainda
na quinta (24), com a retirada da urgência do PL
1.202/2019, que prevê a adesão de Minas ao Regime
de Recuperação Fiscal (RRF). Isto porque a urgência
do PL trava a pauta do plenário da Assembleia,
inviabilizando a votação de outras propostas.

Porém, até o momento, o pedido de urgência ainda
não havia sido retirado.
Portanto, o PL 3.382, que prevê a recomposição
salarial dos Servidores do Judiciário mineiro,
referente às últimas duas datas-bases, ainda está
impedido de ser votado em plenário. Porém, a
proposta já deveria ter tramitado nas comissões,
mas está parada, desde que a proposta foi lida em
plenário, no dia 14/12/21. Por isso, o Sindicato
tem cobrado das lideranças da Assembleia uma
tramitação ágil do PL.
Ao mesmo tempo, é indispensável fazer a
máxima pressão possível sobre cada deputado/a
estadual. Pressione o/a parlamentar de sua região.
Cobre a aprovação rápida do PL 3.382 e a imediata
rejeição do RRF. Se Minas aderir ao Regime, os
Servidores ficarão sem reajustes salariais por nove
anos!

Nova data-base
Em reunião com a direção do TJMG na quintafeira (24), o SERJUSMIG, SINJUS e SINDOJUS-MG
voltaram a solicitar a interlocução da Presidência
do Tribunal junto a outros poderes, a fim de
acelerar a tramitação do PL 3.382/2021.
No mesmo encontro, os sindicatos deram início
às negociações pela data-base de 2022, que vence
em 1º de maio deste ano. Com base nos índices de
inflação já apurados e em projeções elaboradas por
especialistas, os sindicatos solicitaram que o projeto
da Revisão Geral Anual de 2022 seja enviado o
quanto antes ao Órgão Especial e que, ainda na
atual gestão, do presidente Gilson Lemes, o projeto
seja encaminhado à Assembleia Legislativa.
SERJUSMIG
Unir, Lutar e Vencer

Expediente
DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente: Rui Viana da Silva; 1º Vice-Presidente: Sandra Margareth Silvestrini de Souza; 2º Vice-Presidente: Ronaldo Ribeiro Júnior; 3º Vice-Presidente: Eduardo Mendonça Couto; Diretor Secretário: Adilson Silveira; Sub-Diretor Secretário: Tatiana Correia Borges; Diretor Financeiro: Willer Luciano Ferreira;
Sub-Diretor Financeiro: Alípio de Faria Braga; Diretor de Relações Públicas, Promoções e Eventos: Carla dos Santos Almeida; Sub-Diretor de Relações Públicas, Promoções
e Eventos: Simone Salgado Rodrigues; Gomes; Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura: Théo Léllis Alves Nardelli; Sub-Diretor de Recreação, Esporte, Lazer e Cultura:
Márcio Vinícius Barros Ferreira; Diretor Social: Ana Maria Gomes de Souza Bertelli; Sub-Diretor Social: Sheila Augusta Ferreira Fernandes Salomé.
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: 1º) Ênio de Senna Gomes Júnior; 2º) Seabra Júnior Ferreira Santos; 3º) Wellington Quintiliano; 4º) Juscelino Rademarker de Oliveira; 5º)
Jorge Antônio de Almeida; 6º) Antônio Carlos L. Ribeiro; 7º) Jorcelina A. Ferreira. SUPLENTES: 1º) Juliano Ribeiro da Cunha; 2º) José de Queiroz Toledo; 3º) Eduardo Luiz P.
Furbeta; 4º) Nelma Borges Machado; 5º) Luciano César; 6º) Antônio Ancelmo de Souza; 7º) Eduardo Ramiro Fernandes Sousa.
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO - Editora Responsável: Maíra de Mello Gomes; Textos: Maíra Gomes e Wallace Oliveira; Diagramação: Carolina Garcia; Fotos: Wallace
Oliveira e colaboradores .
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