
O 
SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Jus  ça do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Presidente, Sandra 
Margareth Silvestrini de Souza, nos termos dos ar  gos 2º, inciso III, 4º, 5°, 6°, inciso VI, art. 13, inciso III, e art. 
15º, inciso III do Estatuto da En  dade, convoca todos os seus sindicalizados para a Assembléia-Geral Extraordinária 
(AGE), a ser realizada no dia 3 (três) de setembro de 2011 (sábado), às 9h30, em 1ª convocação, com o número 

regimental; e às 10h, em 2ª convocação, com o número de par  cipantes, no Auditório do Dayrell Hotel (R. Espírito Santo, 
910 - Centro - Belo Horizonte/MG,  fone: [31]  3248-0200), para:

1) Debaterem o andamento do Projeto de Lei (PL) 2125/2011 (da NOSSA Data-Base) na Casa Legisla  va;
2) Debaterem a proposta aprovada na  Corte Superior do TJMG, rela  va à polí  ca salarial da Casa, prevendo índices de 
reajuste diferenciados de acordo com o padrão de vencimento  (maior índice de reajuste para os menores padrões) e o 
escalonamento destes, com prévia fi xação dos índices para os próximos três anos.
3) Analisarem o andamento das negociações entre o sindicato e o Tribunal de Jus  ça de Minas (TJMG), entre elas: os 
disposi  vos da Lei 105/2007 (gra  fi cação do Escrivão e Contador e bacharelado em Direito para os Ofi ciais de Jus  ça); 
Promoções Ver  cais; Plano de Carreiras; Adicional de Periculosidade, entre outros assuntos;
4) Elegerem, nos  termos do art. 18, § 3º do Estatuto da FENAJUD,  os Delegados do SERJUSMIG que par  ciparão do 8º 
Congresso Nacional da Fenajud, que será realizado na Cidade de Maceió/AL, no período de 10 a 13 de novembro de 2011, 
sendo certo que, os pretensos candidatos deverão estar presentes à AGE ora convocada. 
E, ao fi nal dos debates dos assuntos relacionados neste edital, deliberarem sobre as formas de luta que deverão ser 
desencadeadas em prol do alcance dos obje  vos da categoria.

Belo Horizonte, 24 de  agosto de 2011 
(a) Sandra Margareth Silvestrini de Souza – Presidente/SERJUSMIG
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Sábado, 3/9/2011, o SERJUSMIG realizará a PRIMEIRA 
Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) deste  2º semestre, 
no “Dayrell Hotel (R..Espírito Santo, 910 - Centro - BH/

MG)”, a par  r das 9h30, em primeira convocação (leia EDITAL 
abaixo; e também no site do SERJUSMIG, na edição 145 do Jornal 
SERJUSMIG No  cias, e no Diário Ofi cial de Minas do dia 25/8/2011).

Negociações pela URGENTE agilização nos trâmites do 
Projeto de Lei (PL) 2125/2011 (da NOSSA Data-Base: 
6,51% retroa  vos a 1ª de maio deste ano); entre 

outros assuntos de alta relevância para toda a categoria, têm 
sido, por reiteradas vezes, ponto de pauta em reuniões entre 
representantes do SERJUSMIG deputados e lideranças das 
Comissões Permanentes da Assembleia Legisla  va (ALMG). Os 
dirigentes do Sindicato também levam tais assuntos às diversas 
reuniões que têm sido realizadas com  membros da equipe 
de Administração do Tribunal de Jus  ça (TJMG). Nessa AGE, 

AGE: sábado, 3/9/2011, às 9h30, todos à
Assembleia-Geral (AGE) da 1ª Instância do TJMG!

A atividade será realizada no Hotel Dayrell (Centro de BH).
Entre outros assuntos, estarão em pauta: negociações com o TJ e PL da Data-Base. 

Convoquem os colegas e compareçam! Cada UM(a) é ESSENCIAL!
..................................................................................................................................................
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abordaremos, entre outras questões valiosas para a categoria, 
o PL 2125, bem como as respostas e “propostas” que nos têm 
sido apresentadas nas reuniões de negociação (na AL e no TJ). 

Para que organizemos melhor a a  vidade (providenciando 
lanches e materiais sufi cientes), pedimos aos interessados 
em par  cipar que, por gen  leza, façam INSCRIÇÃO PRÉVIA 

PELOS TELEFONES 3025 3506 ou 3507 (com Elexsandra). 
As despesas dos fi liados com locomoção e alimentação 
serão REEMBOLSADAS (verifi que quais as condições para 
tal reembolso em 3025 3518/com José Luiz; ou 3025-3522/
com Franklin).

Elembre-se: é a AGE da Categoria que decide (e legi  ma) 
qualquer mobilização a ser organizada pela direção do 
Sindicato. Portanto, a Assembleia-Geral é o local para 

você apresentar suas idéias e deliberar, democra  camente, em 
conjunto com os demais colegas, os próximos passos das lutas!
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