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Unir e vencer obstáculos para alcançar a 
Jus  ça e o País que desejamos”. Esse é o tema 
do “3º Encontro Regional do SERJUSMIG”, 

cuja etapa Belo Horizonte e Região Metropolitana 
será realizada no sábado, 24/11/2012. Essa rica 
troca de ideias e ideais terá como palco o Dayrell 
Hotel & Centro de Convenções (Rua Espírito Santo, 
nº 901 - Centro/Belo Horizonte), com previsão 
de início para as 8h30 e término para as 18h. Na 
oportunidade, os par  cipantes poderão conferir 
palestras e debates sobre os seguintes temas: 
“Resumo das Lutas Sindicais” (incluindo Data-Base, 
Reajuste Escalonado e Prêmio por Produ  vidade); 
“Orçamento do Judiciário” e “Aposentadoria do 
Servidor Público”.

Além do “Encontro”, será realizada uma 
“REUNIÃO AMPLIADA” para debater e 
deliberar as ações de luta da categoria 

sobre: a abertura da Carreira do Ofi cial de 
Apoio; a transformação do cargo de Escrivães e 
Contadores em cargo comissionado (Projeto de 
Lei/PL 3342/2012) e a discriminação que pode ser 
causada com a aprovação do PL 3540/2012 (função 
comissionada para assessores de Juiz).

Atenção! Vem aí o 
“3º Encontro Regional do SERJUSMIG” 

etapa Grande BH, dia 24/11/2012
Além do Encontro, será realizada uma “REUNIÃO AMPLIADA” para tratar da abertura da Carreira 
do Ofi cial de Apoio, da transformação do cargos de Escrivães e Contadores em comissionado 

(PL 3342/2012); e do novo PL sobre a função de assessoramento de Juízes (PL 3540/2012).

Bole  m EXTRAORDINÁRIO do SERJUSMIG (Av. Amazonas, 2086 - Barro Preto - BH/MG -  Cep.: 30180-003)
PRESIDENTE: Sandra Margareth Silvestrini de Souza          Jornalista Responsável: Dinorá Oliveira / Colaboração: jornalista Rayssa Fróes

Lembre-se sempre: UNIDOS somos GIGANTESCOS! Lembre-se sempre: UNIDOS somos GIGANTESCOS! 
Informações sobre REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, com Elexsandra, pelo telefone  (31) 3025-3506.

Os(as) Servidores(as) interessados(as) em 
par  cipar devem preencher a Ficha de 
Inscrição (disponível com os representantes 

do SERJUSMIG na sua Comarca) e enviar para 
o Sindicato via Fax: (31) 3025-3501 e/ou email 
serjusmig@serjusmig.org.br. As despesas com 
alimentação (coff ee break e almoço) são custeadas 
pelo Sindicato.(de acordo com o número de 
Servidores/as) que se deslocarão para o evento, o 
SERJUSMIG disponibilizará  transporte por meio 
do aluguel de “vans”). Caso a comarca não consiga 
formar uma delegação que jus  fi que o aluguel de 
uma van, o SERJUSMIG reembolsará (posterior 
e individualmente) o valor referente à passagem 
de ônibus/combus  vel do(da) Servidor(a) que 
comparecer ao evento (neste caso, é imprescindível 
a apresentação de comprovante). 

As informações completas a respeito do 
reembolso estão disponíveis com Elexsandra, 
pelo telefone (31) 3025-3506. O SERJUSMIG 

conta com a SUA presença! Somente a UNIÃO 
da categoria pode garan  r o FORTALECIMENTO 
das nossas lutas e, consequentemente, MAIS 
VITÓRIAS! 


