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Nº 603 - 28 de Fevereiro/2013

O SERJUSMIG convoca a TODOS(AS) os(as) Servidores(as) da 1ª Instância do Judiciário 
mineiro para que, na próxima segunda-feira, 4/3/2013, UNIDOS, realizemos uma GRANDE 
MOBILIZAÇÃO na porta do Fórum de Contagem. Nesse dia, em que será feito o julgamento 
do goleiro Bruno, vamos aproveitar a presença da mídia comercial nacional para dar 
VISIBILIDADE à precária situação de trabalho dos Servidores(as) do Judiciário mineiro e 

para mostrar também a falta de respeito aos nossos direitos. Vamos retratar para o mundo como 
é, de fato, a realidade de nosso co  diano “sem disfarces”. 

Afi nal, não queremos que a NOSSA situação seja “maquiada”, como foi feito com Fórum de 
Contagem, onde está instalado o Salão do Júri, para receber o famoso julgamento (leia, no 
verso, matéria dos jornais “Hoje em Dia” e “Estado de Minas”). Aliás, fazemos um parênteses 
para lembrar que a construção de um novo (ou melhor, um verdadeiro, uma vez que o atual 
não passa de um “improviso”, mas que foi se efe  vando “ad æternum”) Fórum de Contagem 

é, assim como o Reajuste Escalonado e a Gra  fi cação por A  vidade de Chefi a (GEC),  mais uma 
promessa do TJMG: feita, reiterada, mas protelada/esquecida pela Casa sem constrangimentos.
 

GARRA, UNIÃO, FORÇA e DETERMINAÇÃO!

Pela efe  va implementação do Reajuste Escalonado! 
Pelo respeito à NOSSA Data-Base! (em índices que efe  vamente recomponham a perda infl acionária/IPCA)

GEC para Escrivães e Contadores que, de forma INJUSTA, trabalham
8 horas por dia, mas recebem o equivalente a apenas 6 horas!

Segunda-feira (4/3/2013), das 9h às 13h, vistam a camiseta “LUTO por Jus  ça”,  
confeccionada e distribuída pelo SERJUSMIG e, JUNTOS,

vamos à PORTA DO FÓRUM DE CONTAGEM!

Haverá ônibus saíndo da Sede do SERJUSMIG, às 8h30, em direção ao local. Todos lá!

.

Dia 4/3/2013,
todos à GRANDE MOBILIZAÇÃO

na porta do Fórum de Contagem
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PRESIDENTE: Sandra Silvestrini                      Jornalistas Responsáveis: Rayssa Fróes  e  Dinorá Oliveira



“JORNAL ESTADO DE MINAS” 

Tribunal do júri de Contagem é reformado

Landercy Hemerson -
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Salão vai receber 120 pessoas para acompanhar o julgamento de Bruno Fernandes

A poucos dias julgamento de Bruno e de sua ex-mulher Dayanne Rodrigues, o salão do Tribunal do Júri de 
Contagem passa por reformas. Além de nova pintura, técnicos de uma empreiteira trabalham na melhoria do 
ar-condicionado do prédio, que abrigará 120 pessoas na plateia, entre parentes dos réus, advogados, estudantes 
de direito, autoridades e jornalistas. 

Na sessão do júri em novembro, foi feita manutenção corretiva de telhado e da parte elétrica dias antes. Mas o 
sistema de ventilação foi insufi ciente para garantir o conforto das pessoas que acompanharam o julgamento de 
Macarrão e de Fernanda Gomes de Castro, primeiros acusados do caso já condenados.

Hoje a secretaria do Fórum de Contagem deve defi nir o número de parentes de cada reú que poderãp assistir 
ao júri. A sessão não será aberta ao público comum. Pelo menos 12 testemunhas de acusação e defesa estão 
relacionadas e devem ser ouvidas logo depois de aberta sessão do júri. Já foi defi nido o grupo de 25 jurados, dos 
quais sete serão escolhidos para o julgamento.

“JORNAL HOJE EM DIA” 

Fórum de Contagem passa por nova reforma para receber julgamento do goleiro Bruno

Ana Clara Otoni - Hoje em Dia
27/02/2013 15:19 - Atualizado em 27/02/2013 15:19

Na primeira semana de janeiro, foi iniciada a pintura externa e de algumas partes internas do fórum

Para receber um dos julgamentos mais importantes do país no dia 4 de março, a partir de 9 horas, o caso do 
goleiro Bruno Fernandes, o Fórum Doutor Pedro Aleixo, em Contagem, na Grande BH, passa por uma segunda 
reforma . Em novembro, o palco do júri de Luiz Henrique Romão, o “Macarrão”, e da ex-namorada do goleiro 
Bruno Fernandes, Fernanda Gomes Castro, foi reformado para receber a imprensa nacional, advogados, estu-
dantes de direito e familiares.

Ainda na primeira semana de janeiro, foi iniciada a pintura externa e de algumas partes internas do fórum. A 
instalação elétrica da sala psicossocial, que abrigará a Sala de Imprensa para 40 jornalistas, está passando por 
uma manutenção e readequação desde a segunda-feira (25). Técnicos trabalham na melhoria do sistema de ar-
condicionado para que a ventilação no Salão do Júri seja melhorada, uma vez que, no julgamento de novembro, 
a refrigeração foi insufi ciente.

Ao todo, o salão deve abrigar 120 pessoas na plateia, além dos sete jurados, equipe de advogados dos réus e rep-
resentantes do Ministério Público de Minas Gerais e da Justiça Mineira. A previsão é de que todos os trabalhos 
sejam encerrados na sexta-feira (1º), de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O custo da reforma foi solicitado pela reportagem do Hoje em Dia, mas ainda não foi informado pelo TJMG.


