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O 
SERJUSMIG reitera, aos servidores da 1ª Instância da Jus  ça Mineira, a ENORME importância 
da par  cipação da categoria na Assembleia-Geral (AGE), a ser realizada no sábado, dia 
16/3/2013, a par  r das 9h, no Dayrell Hotel (R. Espírito Santo, 910 - Centro BH/MG). Na 

oportunidade, vamos abordar os rumos da NOSSA luta e a con  nuidade das mobilizações, incluindo 
a possibilidade de uma GREVE (se você ainda não está inteirado sobre este instrumento de luta, 
na AGE será deba  da a legalidade, condições para uma greve ser decretada, ponto dos grevistas 
e afi ns). NOSSOS representantes vão discu  r ponto a ponto para, desta forma, construirmos um 
movimento consciente, legí  mo e, sobretudo, FORTE! 

Entre outros importantes assuntos, estarão em debate:

1) Implementação do Reajuste Escalonado, no máximo a par  r de julho de 2013;

2) Imediato reajuste do Auxílio-Alimentação para R$ 710 (nos termos da Resolução 702/2012 do 
TJMG e da Portaria-Conjunta nº 05/2011 do CNJ);

3)  Envio imediato do PL da Data-Base 2013 à Assembleia Legisla  va, com o percentual fi xado no 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA apurado no período;

4) Ins  tuição imediata da Gra  fi cação Especial de Chefi a (GEC) para Escrivães e Contadores;
 
5) Abertura da Carreira do Ofi cial de Apoio;

6) Regularização da carreira e fi m do limite de vagas para a PV da 1ª Instância;

7) GREVE GERAL.

AGE (16/3)! Compareça! Vamos 
deliberar os rumos da NOSSA luta. A 
presença de CADA UM é ESSENCIAL!
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Lembre-se: é a AGE da Categoria que decide (e legi  ma) 
qualquer mobilização a ser organizada pelo SERJUSMIG. 

Portanto, ela é o local certo para você apresentar suas ideias 
e deliberar, democra  camente,  em conjunto com os demais 

colegas, os próximos passos das lutas!
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