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Reveja o que mais marcou as nossas lutas ao longo de 2012

Palestra sobre o PL 3342/2012 Fórum Lafayette - Outubro

Durante Audiência Pública na ALMG, Sandra Silvestrini denuncia

série de direitos dos servidores(as) negligenciados pelo TJMG- Julho

Assembleia Geral (AGE)  mantém o “Estado de Greve” - Setembro

Greve de Advertência em frente ao prédiodasVaras da Fazenda Pública de BH - Março

Foto tirada durante visita do SERJUMIG
à Comarca de Igarapé - Dezembro

Mobilização por melhores condições no

Fórum Cível de Betim - Dezembro

Protesto em frente ao Anexo II
do TJMG - Setembro



Companheiros (as),
Como todos os anos, encerramos 

2012 com certezas e dúvidas. De 
que fizemos a NOSSA parte e de 
que, realmente, continuamos a 
ter esperanças em um mundo 
melhor são certezas absolutas. 
Algumas dúvidas, porém, são 
persistentes, como, por exemplo: 
o Tribunal mineiro (TJMG) vai agir 
efetivamente na valorização de 
seus/suas servidores(as)? Bem, 
renovemos esperanças. Mas, 
sobretudo, renovemos energias, 
para o encerrsamento de um ciclo 
e o início de outro - “com pique de 
largada”!

O ano de 2012 terminou, e a 
chegada de 2013 traz promessas 
e expectativas. Mas também 
incertezas e receios. Porém, para 
nós, Servidores e Servidoras da 
Justiça de Minas, traz, sobretudo, a 
certeza do companheirismo sempre 
presente; da união fortalecida a cada 
ano (como podemos ver nas páginas 
desta edição de Retrospectiva); 
de que, em cada cantinho deste 
Estado continental, há a força de 
um(a) companheiro(a) que, lá da 
pontinha das Alterosas, é capaz 
de se deslocar para a Capital, a 
fim de fortalecer a luta e de afinar 
o “NOSSO coro”. Então, amigos e 
amigas, continuemos assim, unidos, 
organizados e otimistas. Há razões 
para desânimo, não negamos, mas 
também muitos são os motivos para 
nos estimularmos. 

Então, continuemos a nos apegar 
aos bons vislumbres, às esperanças, 
apostando em nossa força e garra. 
Eu e toda a diretoria do SERJUSMIG 
continuamos a acreditar e a apostar 
em CADA UM de vocês!

E que 2013 seja de muitas 
vitórias para todos nós, porque 
lutas, certamente, teremos; e as 
enfrentaremos com a mesma fé, 
garra e determinação de sempre!

Sandra Silvestrini
Presidente do SERJUSMIG
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Em 2013, vamos manter Em 2013, vamos manter 
nossa garra e união!nossa garra e união!
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“Primeira participação do SERJUSMIG no Programa 
“Segurança e Cidadania”, produzido pelo Sindicato dos 

Servidores da Policia Civil de Minas Gerais (Sindpol-MG),  e exibido, 
nas manhãs de domingo (9h15 às 9h45), na TV Band Minas. Nesse, 

de estréia  (exibido em setembro/2012), entrevista da Presidente 
Sandra Silvestrini abordando, entre outros assuntos, a injusta 

discrepância entre os valores do  (então) recém-criado vale-lanche 
dos magistrados, em comparação com o dos servidores(as). Em 

edições sequenciais, o programa mostrou, também, a grave situação 
das chamadas “Varas Maria da Penha” (13ª, 14ª e 15ª Criminais) de 

BH, entrevistando o Vice-Presidente do SERJUSMIG, Luiz Fernando 
Souza, além de exibir a cobertura parcial do “14º Encontro de 

Delegados Sindicais do SERJUSMIG”, com entrevista do 
Vice-Presidente Rui Viana.

“O SERJUSMIG foi homenageado, na abertura do 
9º Congresso Estatutário dos Profissionais da Educação 
de Minas. Realizado em fevereiro/2012, em Araxá, 
o evento foi organizado pelo Sindicato da categoria 
(SindUte-MG), entidade liderada pela companheira 
Beatriz Cerqueira (Bia), atual Presidente da CUT Minas. Na 
cerimônia, NOSSO Sindicato foi representado pelo Diretor-
Secretário, José Teotônio Pimentel Gouvêa (da Comarca 
de Juiz de Fora, na foto ao lado, segurando a “Placa”). 
Antes da entrega da placa, Bia apresentou as 27 entidades 
homenageadas, ressaltando que se tratavam de valiosos 
parceiros das lutas dosprofissionais da Educação Estadual”.

“Também em fevereiro/2012, durante Edição 
Extraordinária do Congresso da NOSSA Federação 

Nacional (Fenajud) - continuação do 8º Conseju, cuja 
primeira parte fora realizada em Maceió/AL, em 

novembro/2011 - foi eleita e empossada a nova Diretoria 
e o Conselho Fiscal daquela entidade

Federal (triênio 2012/2015). O SERJUSMIG, 
representado pelo 1º Vice-Presidente,

Luiz Fernando Souza, foi eleito, ocupando a 
Vice-Presidência da Federação”.
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2012 2012 MobilizAçõesMobilizAções33

“Ações de protesto fazem parte do histórico daqueles que lutam por  DIREITOS! São eficazes instrumentos 
que ampliam forças, e espelham a união e o comprometimento de CADA UM em prol do interesse de 
TODOS. Relembre, nesta página, alguns desses nossos movimentos em  2012!

“Varas da Fazenda de BH -  
2012 começou com muita denúncia, 
protesto e ação em relação ao 
insalubre edifício em que estão 
instaladas Varas de Fazenda Pública 
e Autarquias de Belo Horizonte 
(localizado na R. Gonçalves Dias, 
1260 – Pça da Liberdade). 

Aliás, alertas que, há tempos, vinham sendo feitos 
e refeitos pelo SERJUSMIG ao Tribunal de Justiça de 
Minas (TJMG). Mas, diante da “calma” postura do Poder, 
Servidores(as) e Sindicato decidiram implementar ações 
mais incisivas, chamando a atenção de TODA a sociedade 
para a situação. 

Somente após tais ações, o Tribunal decidiu tomar 
atitudes  (que,  entretanto,  ainda não podem ser consideradas, 

comprovadamente, definitivas). 
Por isso, continuamos a “vigiar” 
a situação do prédio. 

Nestas fotos, algumas das 
ações/mobilizações  (realizadas, 
continuamente, entre fevereiro 
e março, inclusive com Greve de 
Advertência).” SS

“Luta Conjunta” -  Em abril/2012, os três Sindicatos (SERJUSMIG 
SinJus-MG e Sindojus) deliberam uma pauta de reivindicações 
unificada,  centrada em “Data-Base/2012  (5,1%, retroativos a 1º/5) e 
Reajuste Escalonado”,  a deliberação tem o respaldo da categoria nas  
Assembleias Gerais (AGEs) das entidades. 

É iniciada uma série de ações/mobilizações, como:  Tenda Vigília 
(na Porta do Anexo II da Unidade Goiás do Tribunal, em BH); atos 
de protesto durante várias sessões da (até então) Corte Superior 
da Casa (Hoje, Órgão Especial),  dentro e fora da sala de reuniões;  
“Estado de Greve” (com vista a ir construindo o movimento e a 
conscientização da categoria, enquanto os sindicatos participam de 
reuniões, organizam ofícios conjuntos e estreitam   negociações com 
o TJMG, como  a articulação da foto ao lado, na qual dirigentes do 

SERJUSMIG dialogam com o, então, eleito, mas 
ainda não empossado, novo Presidente do TJMG, 
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues). 
As ações resultam na aprovação dos Projetos de 
Lei (PLs) da Data-Base/2012 (concluído na ALMG 
em 11/7) e da Suplementação ao TJMG (para 
pagá-la), bem como no compromisso de agilização 
nos trâmites do Reajuste Escalonado e do Prêmio 
por Produtividade (PP) dentro da Comissão 
Administrativa do Tribunal. As ações, negociações 
e o Estado de Greve permanecem, com respaldo de 
novas AGEs (veja página 8)”.  

“Fórum Cível de Betim” - 
Encerrando as ações de Protesto 
de 2012, no dia 12/12, a Presidente 

Sandra Silvestrini, acompanhada 
dos Vices Luiz Fernando e Rui 
Viana, e de alguns funcionários da 

entidade,  participou 
de uma mobilização 
em Frente ao Fórum 
Cível de Betim. O 
protesto uniu o 
NOSSO Sindicato, 
Servidores(as) e 
Advogados(as) que 
atuam na Comarca, 
bem como usuários 

dos Serviços. Todos reivindicando 
melhores condições de trabalho e 
de funcionamento. O movimento 

foi organizado pela Subseção Betim 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), com o apoio e o suporte 

SS

SS

do NOSSO 
Sindicato. 
Na ocasião,
distribuíram-se
 ”Cartas à 
Sociedade”, 
explicitando
as razões da
ação. 
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44Retrospectiva 2012Retrospectiva 2012

Alguns dos momentos marcantes do anoAlguns dos momentos marcantes ,  mês a mês
12/1  12/1  PREOCUPAÇÃO

O 2º Vice-Presidente do SERJUSMIG, Rui Viana, reúne-se com um representante do Centro de 
Segurança Institucional (Cesi) do Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), a fim de questionar as 
providências que (então) estariam sendo tomadas em relação aos graves acontecimentos na 

Comarca de Nova Serrana (onde, na mesma semana, o SERJUSMIG fez uma visita, leia página 7). Rui 
aproveita para enfatizar a necessidade de uma efetiva (E PERMANENTE) segurança preventiva no 

âmbito do Judiciário Mineiro.

FEVEREIRO FEVEREIRO 
16/2 16/2  INDIGNAÇÃO
Apreensivos com a falta de 
segurança e INDIGNADOS 
com o silêncio e a inércia da 
Administração do Tribunal, mais de 90% dos cerca de 200 trabalhadores que trabalham no 
prédio das Varas de Fazenda Pública e Autarquias de BH realizam o primeiro de uma série 
de atos que culminaria na greve de advertência:  paralisam as atividades por duas horas, 
promovem “apitaço” e entoam palavras de ordem, exigindo segurança e condições dignas de 
trabalho.

MARÇOMARÇO
30/3 30/3  INTEGRAÇÃO 

A Presidente do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, representa o NOSSO Sindicato, 
em Mesa de abertura de um evento do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal (Sitraemg). Além de Sandra,  os 

Vices Luiz Fernando Souzae Rui Viana também participaram do encontro.

ABRIL ABRIL 
20/4 20/4  CONCLUSÃO

GT do Reajuste Escalonado se reúne, pela última vez, a fim de assinar 
o relatório final dos trabalhos, assim como a minuta do Anteprojeto de 
Lei que,a partir de então, iniciaria os demais trâmites
dentro do TJMG”.

21/4  21/4  FORMAÇÃO
É realizada, no Tauá Grande Hotel, na bela e receptiva “terra de Dona Beja”, ao longo de todo o 
sábado, a etapa do Triângulo Mineiro do “3º Encontro Regional do SERJUSMIG”. Sob o tema “Unir 
e vencer Obstáculos para alcançar a Justiça e o País que desejamos”, o evento reúne quase 300 
Servidores e Servidoras de diversas comarcas da região, que acompanharamricos debates e palestras 
(leia página 8).

MAIOMAIO
14/5 14/5  INSPEÇÃO

A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa 
a inspecionar o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), e o 

SERJUSMIG (representado pela Presidente Sandra Silvestrini 
e pelo  Vice Rui Viana) acompanha a Sessão Solene de 

lançamento da  inspeção, oportunidade em que apresentamos 
várias denúncias.

23/5  23/5  AÇÃO 
Servidores(as) fazem nova manifestação durante

 reunião da (então) Corte Superior do TJMG.

JUNHOJUNHO
26/6 26/6  PRESSÃO
Na (até então) Corte Superior, última sessão  
presidida pelo Desembargador Cláudio 
Costa, antes de passar a Presidência a 
Joaquim Herculano, servidores(as) se 
mobilizam, e cobram o compromisso de 
Cláudio Costa em relação à verba que 
garantiria a efetiva implementação da Data-
Base/2012; bem como o imediato envio do 
PL para a ALMG. 

JANEIRO JANEIRO 
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12/7  12/7  PLANTÃO
Servidores(as) e SERJUSMIG acompanham, em reunião noturna (Extraordinária) do Plenário da Casa 
Legislativa (ALMG),  a votação e APROVAÇÃO, em segundo turno, do Projeto de Lei (PL) 3298/2012, 

da nossa  Data-Base/2012  (5,1%, retroativos a 1º/5 deste ano). 

AGOSTO AGOSTO 
1º/8 1º/8  PARTICIPAÇÃO
Para abordar questões afetas à Proposta 
Orçamentária de 2013 do TJMG, por solicitação 
das entidades, é realizada uma reunião entre 
representantes dos três sindicatos (Sandra Silvestrini 
pelo SERJUSMIG) e o recém-empossado Presidente 
do Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), Des. Joaquim 
Herculano Rodrigues, além de técnicos dos  setores  

de Planejamento e Finanças da Casa.

25/8 25/8  UNIÃO
Etapa do Norte de Minas do “3º Encontro Regional SERJUSMIG”, reúne,
em Montes Claros, cerca de 200 servidores e servidoras de comarcas da região.

SETEMBRO SETEMBRO 
15/9  15/9  FORMAÇÃO II

Abertura de mais uma  etapa  do “3º Encontro Regional do SERJUSMIG” que, realizada em Poços 
de Caldas, reuniu cerca de 250 servidores e 

servidoras da Primeira Instância da Justiça 
Mineira, provenientes de mais de 40 comarcas 

das Regionais Poços de Caldas/Pouso Alegre.

29/9  29/9  UNIÃO II
E das Regionais Teófilo Otoni, Manhuaçu e Governador Valadares (GV), chegaram a GV cerca 

de 200 servidores e servidoras, também para participar daquela etapa regional do NOSSO “3º 
Encontro SERJUSMIG” sob o tema “Unir e vencer Obstáculos para alcançar a Justiça e o País 

que desejamos”.

OUTUBROOUTUBRO
27/1027/10   CONSTRUÇÃO
Servidores (as), representando 
colegas de  todos os “cantinhos” 
das Alterosas,  começam a sentir  o 
“gostinho de quero mais”, no último 
dia de debates do
“14º Encontro de Delegados
Sindicais do SERJUSMIG”.

NOVEMBRO NOVEMBRO 
5/11 5/11  REUNIÃO

Por solicitação do SERJUSMIG, é realizado novo 
encontro com técnicos do Tribunal para abordar o 

Projeto de Lei (PL) 3342/2012 (cria cargos em comissão 
de Escrivâo e Contador) e o NOSSO Substitutivo. Os 

Técnicos apresentam outra proposta de substitutivo, imediatamente rechaçada pelo Sindicato”.

24/11 24/11  DELIBERAÇÃO
Etapa Grande BH do “3º Encontro Regional do SERJUSMIG” 

é  realizada concomitantemente com “Reunião Ampliada” 
para debater reAções da categoria em relação aos – aflitivos 

- Projetos de Lei (PLs)  do Tribunal (TJMG) 3342/2012 
e 3045/2012 (cria cargos e funções gratificados de 

assessoramento de Juízes). Representantes de diversas 
comarcas do Estado comparecem à Capital e deliberam série 
de ações, como: abaixo-assinado contra os PLs, apresentação 

de emendas  para aperfeiçoá-los; organização de manifestações 
(pessoalmente e via email) na Casa Legislativa (ALMG), 

produção de vídeo explicativo sobre os PLs etc.

JULHOJULHO
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“Fevereiro - Primeira reunião deste ano entre o (então) Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador  
Antônio Marcos Alvim Soares e os representantes do NOSSO Sindicato, Sandra Silvestrini (Presidente) e 
Rui Viana (Vice). Presença também de Juízes Auxiliares da Corregedoria. Os representantes do SERJUSMIG 
reforçaram antigas reivindicações (ainda não contempladas), reconhecendo importantes intervenções 
da Corregedoria em questões que lhe foram levadas anteriormente. Eles aproveitaram para fazer novas 
solicitações ligadas a segurança, saúde, condições de trabalho, reformas de prédios, diligências e afins”.

“Abril - SERJUSMIG se reúne com o novo 
Presidente do Tribunal (então, recém-eleito, 
embora ainda não-empossado), Desembargador 

Joaquim Herculano Rodrigues. NOSSO Sindicato, representado pela Presidente e os Vice-Presidentes, 
respectivamente Sandra Silvestrini, Luiz Fernando Souza e Rui Viana, debatem reivindicações dos(as) 
Servidores(as) da Justiça de Primeira Instância, como: Mudanças na Carreira de Oficial de Apoio (de modo 
a igualá-la às demais); Fim do limite de vagas para a PV da 1ª Instância; e Promoção Vertical 2011”.

“Junho – A Presidente do SERJUSMIG, Sandra Silvestrini, atendendo a convite da Comissão 
Especial da Violência Contra a Mulher da Assembleia Legislativa (ALMG), participa da Mesa de 
mais uma Audiência Pública. Na oportunidade, Sandra alerta novamente para  as  dificuldades 
enfrentadas pelos(as) Servidores(a) do Judiciário mineiro (TJMG) lotados nas  chamadas Varas 
Maria da Penha (até então, 13ª e 14ª Varas Criminais) de BH - questões que já haviam sido 
abordadas pelo SERJUSMIG em evento anterior (em abril), também na ALMG (ocasião em que 
Sandra denunciara  à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher, 
do Congresso Nacional, as péssimas condições de trabalho a que são submetidos(as) os(as) 
profissionais das duas Varas, bem como o descaso com que a situação vinha sendo tratada 
pelo TJMG).”. 

“Julho –  Primeira reunião dos representantes das entidades com o novo interlocutor da Presidência do 
Tribunal, Dr. Renato César. Na oportunidade, os representantes dos Servidores/as (acompanhados do 
Economista Fabrício Cruz - da Subseção SERJUSMIG-Sinjus do Dieese) abordam diversos assuntos, em 
especial: Reajuste Escalonado e Prêmio por Produtividade. Os dirigentes do SERJUSMIG aproveitam para falar 
também sobre Gratificação-Chefia para Escrivães e Contadores (GEC); indenização das diligências externas; 
abertura da Carreira do Oficial de Apoio; Orçamento do TJMG, entre outros assuntos, a fim de deixar o novo 
interlocutor devidamente inteirado das todas demandas ainda a negociar com as entidades”.“Ainda em 
Julho - A Presidente e o 2º Vice-Presidente do SERJUSMIG, respectivamente Sandra 
Silvestrini e Rui Viana, reúnem-se com recém-empossado Corregedor-Geral de Justiça, 
Desembargador Luiz Audebert Delage Filho. Também participa da reunião a Assessora 
Maria Cecília Bello. NOSSOS representantes entregam ao Corregedor Ofícios/
SERJUSMIG, bem como reforçam apelos relacionados a diversas questões de interesse 
de servidores e servidoras, ressaltando a importância da intervenção da Corregedoria 
nos pontos elencados”.

“Agosto – conforme acordado 
na reunião com o Presidente, 
representantes dos três sindicatos (Sandra Silvestrini pelo SERJUSMIG) se reúnem com o titular da Secretaria de 
Planejamento (Seplag/TJMG), Renato Cardoso Soares; o interlocutor da Presidência do Tribunal com as entidades 
sindicais, Renato César Jardim; e outros técnicos da Casa, a fim de tratar da Proposta Orçamentária/2013 do 
TJMG”.

 “Ainda em Agosto - Sandra Silvestrini (Presidente), Rui Viana e Luiz Fernando Souza (Vice-
Presidentes) reunidos com o Presidente Joaquim Herculano e com técnicos do Tribunal, 
visando a obter um posicionamento claro sobre o Substitutivo apresentado pelo SERJUSMIG 
ao Projeto de Lei (PL) 3342/2012 (cria cargos em comissão de Escrivães e Contadores). O 
SERJUSMIG apresenta, desta vez diante do Presidente da Casa, argumentos defendendo CADA 
UMA das proposições que fizera no Substitutivo”.

“Setembro – O Presidente do TJMG, Des. 
Herculano Rodrigues, volta a se reunir 

com representantes dos três Sindicatos representativos da categoria (pelo SERJUSMIG: a Presidente Sandra  
Silvestrini, e os Vices Luiz Fernando Souza e Rui Viana). Também participam da reunião  técnicos de setores 
da Casa (Planejamento/Seplag; Finanças/ Dirfin; Escola Judicial/Ejef; e  RH/Dearhu).  Em pauta, a situação 
das reivindicações ainda pendentes (Escalonado, GEC e vale-lanche), bem como a insatisfação da categoria. 
Após a reunião, as três entidades divulgam, simultaneamente, uma “Nota Conjunta” (disponível no site do 
SERJUSMIG)”.

“Novembro – SERJUSMIG solicita reunião com o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da ALMG, Deputado Sebastião Costa (PPS) – que  é 
também o relator dos dois recentes (e PREOCUPANTES) Projetos de Lei (PLs) encaminhados pelo Tribunal 
de Justiça (TJMG) à ALMG (além do 3342, há o PL 3540/2012 -cria cargos de assessoramento de juízes-, que 
aprofunda um “abismo” no TJMG, além de quebrar a isonomia e institucionalizar o desvio de função). Na 
oportunidade, NOSSOS representantes apresentam considerações sobre evidentes inconstitucionalidades 
contidas nas propostas (como a violação do direito adquirido na primeira proposição do PL 3342/2012; e a 
desconsideração do princípio da isonomia salarial, entre outras falhas, no substitutivo do TJMG.”.

Além de lutas e mobilizações, dialogar; trocar idéias; apresentar propostas;  fazer considerações;  opor opiniões; apontar 
alternativas ... Enfim, negociar à exaustão! Tudo isso também faz parte da rotina do sindicalismo e de quaisquer movimentos 
sociais  empenhados em construir, democraticamente, a cidadania. Assim também é rotina do SERJUSMIG. Em 2012, foram 
diversas reuniões de negociação (no TJMG, na Corregedoria, na ALMG).  Vamos rever?  
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ViagensViagens77

Os Servidores da Justiça estão em todo o Estado, e o SERJUSMIG precisa estar também ao lado 
deles. Por isso, sempre que a agenda de compromissos na Capital “desaperta”,  representantes 
do Sindicato viajam ao interior, a fim de verificar, pessoalmente, as condições de trabalho. 
Nessas viagens, registram as situações que mais afligem e preocupam, fornecem informações 
e esclarecem dúvidas. Ao retornar à BH, procuram os setores responsáveis do TJMG, com vista 
a cobrar providências. Em 2012, foram visitadas quase 40 Comarcas,  inclusive para conferir 
denúncias graves, como, entre outras, o esgoto a céu aberto que passa embaixo do Fórum de 
Monte Sião (veja a foto) ; e também verificar a reação do Tribunal a “acidentes”, como o incêndio 
no Fórum de Nova Serrana (janeiro). Confira  flashes de algumas dessas viagens! 

CAPELINHA (janeiro)

MANGA (janeiro)

MALACACHETA (janeiro) TURMALINA (janeiro)

MONTALVÂNIA (janeiro)

NOVA SERRANA (janeiro, logo após 
incêndio)

NATÉRCIA  (janeiro)

PEDRALVA (janeiro)

BRAZÓPOLIS (janeiro)

JACUTINGA (janeiro)

MONTE SIÃO (janeiro -
Fórum em cima de esgoto
“correndo a ceu aberto”)

OURO FINO (janeiro)

 BORDA DA MATA (janeiro)
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GOVERNADOR 
VALADARES 
(março)

CAMANDUCAIA  (março)
EXTREMA (março)

TEIXEIRAS  (abril

SÃO JOÃO DEL’REY (maio)

RIBEIRÂO DAS NEVES
(março)

PASSA TEMPO (junho)

ITABIRITO (julho)

FRUTAL (julho)

CONCEIÇÃO  DAS  
ALAGOAS (julho)

CONSELHEIRO PENA (julho)

DIVINÓPOLIS 
(novembro) UBERLÂNDIA (dezembro)
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MUDOU-SE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
FALECIDO
DESCONHECIDO
RECUSADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
OUTROS      x
________________________________

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM ___/___/___

DATA  RUBRICA

Contribuir para a conscientização, a integração, a união, a 
amplitude dos horizontes, por meio da a troca de idéias 
e do diálogo aberto e transparente também faz parte das 

atividade de uma entidade que luta por direitos,  que trabalha 
por JUSTIÇA! É por isso que, todos os anos, o SERJUSMIG organiza e integra diversas atividades formativas, 
como: encontros, seminários, debates, palestras, audiências, assembleias e afins. E, em 2012,  esta foi uma 
área intensa em nossos trabalho, vamos recordar?

5/6 - “Comissão de Combate ao Assédio Moral 
SERJUSMIG/Sinjus-MG” participa do “3º Seminário 
sobre Assédio Moral no Trabalho” (UFMG),  Mesa 
ao lado da médica Margarida Barreto

27/10 –  Abrindo, com “chave de ouro”,  a 
última tarde de palestras do 14º Encontro 

de Delegados, a aclamada explanação do ex-
presidente, e atual conselheiro de Relações 
Internacionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Dr. César Britto, faz minuciosa 

análise do Poder Judiciário do Brasil.

19/6 – Sandra, Rui e Luiz participam da 
“1ª Jornada Dieese de Debates do Setor 
Público”, abordando Finanças Públicas e 

Negociação no Serviço Público.

15/9 – Palestra do Professor/Pesquisador Airan 
Almeida de Lima (Universidade de Brasília/UnB) 
sobre “A Situação do Servidor Público e a Crise 

Cíclica do Capital”, ministrada nas edições do 
“3º Encontro Regional do SERJUSMIG” (nesta foto: 

etapa Poços de Caldas/Pouso Alegre)

29/9 - Palestra do Economista/
Técnico da Subseção 
SERJUSMIG-Sinjus do Dieese, 
Fabrício Cruz, abordando 
“Orçamento do TJMG”, 
ministrada nas edições do 
“3º Encontro Regional do 
SERJUSMIG” (nesta foto: etapa 
GV/Teófilo Otoni/Manhuaçu).

26/10 – No “14º  Encontro de Delegados 
do SERJUSMIG”, palestra sobre “A Greve 
no Serviço Público”, ministrada pelos 
companheiros:  Sarah Campos (Jurídico 
SERJUSMIG); Valter Assis Macedo (Sindjus-
RS e Fenajud); e  Hebe-Del Kader Bicalho  
(Sitraemg e Fenajufe). 

22/9 - Vestindo as camisetas “Greve – 
Instrumento Legal de Luta”, distribuídas 

pelo SERJUSMIG, no contínuo trabalho de 
conscientização, Assembleia Geral (AGE) 
da 1ª Instância delibera continuidade do 

ESTADO DE GREVE. 

21/4 – Palestra ”Superação de Limites” - ministrada pelo Professor 
Paulo Azevedo, em algumas das etapas do “3º Encontro Regional 

do SERJUSMIG” (nesta foto: etapa Araxá/Uberaba/Uberlândia)

26/10 – No “14º  Encontro de 
Delegados Sindicais do SERJUSMIG”, 
palestra do Dr. Rogério Dornelles 
sobre Adoecimento do Servidor 
Público e Teletrabalho.
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