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Você quer vitórias?Você quer vitórias?
Quer o fim de injustiças na Casa da JUSTIÇA?Quer o fim de injustiças na Casa da JUSTIÇA?

Então, dia 19/9/2012, marque presença no NOSSO
 Ato Público, na Porta do Anexo II da Unid. Goiás do TJ Ato Público, na Porta do Anexo II da Unid. Goiás do TJ

Boletim Extraordinário do SERJUSMIG  Av. Amazonas, 2086 e 2116 - Barro Preto - BH/MG - Cep.: 30180-003 )
PRESIDENTE: Sandra Silvestrini                      Jornalista Responsável: Dinorá Oliveira   -  MG 05458 JP

Companheiro(a), refl ita e responda:

Você quer ver o Reajuste Escalonado implementado em seu contracheque?
E o Prêmio por Produ  vidade?

Você discorda da injus  ça de ter seu o vale-lanche majorado (para 2013) dos atuais R$ 407 para 
R$440, ao mesmo tempo em que os magistrados terão, já a par  r deste mês, direito a receber 

R$ 710 pelo mesmo bene  cio?

Você sonha com um Judiciário realmente justo, que dignifi que  e valorize IGUALITARIAMENTE 
TODOS os seus trabalhadores (sem “preferências”)?

 
Então,  você não pode fi car fora da mobilização que vamos realizar, na porta do Anexo II da Unid. 
Goiás do TJMG, dia 19/9/2012 (quarta), entre 12 e 14h30. Juntos, os Servidores(as) de todos os 

cargos, das duas Instâncias do Poder Judicário (TJMG), vão fazer ecoar seu grito por JUSTIÇA. 

Se responder sim às perguntas acima, mas não a esta convocação, saiba que corre OS RISCOS DE:

O Governador cortar da proposta orçamentária os valores des  nados ao reajuste escalonado (tal 
qual fez no ano passado)

Não ver o seu direito Cons  tucional ao Prêmio Por Produ  vidade, 
respeitado.

Con  nuar “engolindo a amarga decisão” da Corte Superior, em de conceder mais um tratamento 
diferenciado a magistrados: “aos que já têm mais, valor maior do que o vale-lanche dos Servidores”.

 Fortaleça o movimento. 
Ajude-nos a transformar em realidade o sonho de um Judiciário melhor!  

HAVERÁ ÔNIBUS SAINDO DO FÓRUM LAFAYETTE (Rua Guajajaras) POR VOLTA DAS 11h30

Informações sobre REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, com Elexsandra, pelo telefone (31) 3025-3506.


