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INFORMATIVO

Dia 14/7 tem Reunião Ampliada da
categoria e dia 16/7 tem AGE para definir a
Campanha Salarial 2018
O SINJUS, o SERJUSMIG e o SINDOJUS estão unindo
forças mais uma vez com o objetivo de negociar conjuntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) as demandas de interesse comum dos servidores do Judiciário. Por isso, no dia 14/7, sábado, os
servidores das 1ª e 2ª instâncias estão convocados a
participar de uma Reunião Ampliada às 9h30, na Associação Médica de Minas Gerais (Av. João Pinheiro,
Nº 161, Centro – BH). Nesse encontro, todos poderão
ajudar na construção da Pauta Conjunta de Reivindicações.
Nos últimos dois meses, os Sindicatos formaram um
Grupo de Trabalho para estudar as principais lutas da
categoria e estruturá-las de forma que possam convergir em favor de todos os servidores vinculados ao
Judiciário Mineiro. Assim, a Campanha Salarial 2018
proposta pelas entidades se fundamenta em três bases: Condições de trabalho, Carreira e Salário (confira o detalhamento no verso).
Agora chegou a hora de você, servidor, colaborar na
construção da Pauta de Reivindicações. Participe
da Reunião Ampliada e também ajude a demonstrar

para a nova Gestão do Tribunal que os servidores estão unidos!

AGE do SINJUS para aprovar Pauta Unificada
Como parte da estratégia de somar forças com o
SERJUSMIG e o SINDOJUS para avanços concretos
em favor de todos os servidores, o SINJUS também
convoca os servidores da 2ª Instância para Assembleia Geral Extraordinária, dia 16/7, segunda-feira, às
13h, em primeira chamada, e às 13h30, em segunda
chamada, no Bourbon Belo Horizonte Business Hotel
(Av. Afonso Pena, 3761 - Serra, Belo Horizonte - antigo Quality Hotel, ao lado da sede do TJMG).
Na AGE, os servidores de 2ª Instância irão apreciar
e deliberar acerca da Pauta Unificada que será definida na Reunião Ampliada. Na ocasião, também serão discutidas reivindicações específicas da categoria
que não entraram na Pauta Unificada, mas que serão
tratadas pelo SINJUS diretamente com o TJMG.
Converse com os seus colegas e participe da Reunião
Ampliada e também da AGE. Faça valer a sua voz!

SERVIDOR/A, PARA A REUNIÃO AMPLIADA, CASO VOCÊ NECESSITE DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, GENTILEZA
ENTRAR EM CONTATO COM O SINJUS PELO E-MAIL SINJUS@SINJUS.ORG.BR. A AGE DO SINJUS
JÁ CONTA COM INTÉRPRETE DE LIBRAS.

PARA A AGE, REEMBOLSO DE TÁXI OU APP AOS SERVIDORES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECIBO.

Confira os três eixos propostos e as principais reivindicações que serão
frentes de batalha dos sindicatos perante a nova Administração do TJMG.
Salário

• Fornecimento de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s);

• Reposição de todas as perdas inflacionárias.
• Instituição de um programa de segurança pessoal e patrimonial nos prédios do Judiciário;

Carreira
• Fixação de, no mínimo, 0,5% da despesa total
com pessoal para a Promoção Vertical;

• Reposição da defasagem do quadro de servidores via concurso público;
• Atualização dos valores dos benefícios (auxílios-alimentação, creche, saúde e transporte);

• Fim da limitação de vagas por classe.

• Direito ao servidor de usufruir de férias-prêmio mesmo com saldo de férias regulamentares,
nos mesmos moldes dos magistrados;

Condições de trabalho

• Instituição do Comitê Gestor Local de Atenção
Integral à Saúde, conforme a Resolução Nº 207 do
• Indenização de férias-prêmio não gozadas por
Conselho Nacional de Justiça, garantindo a parnecessidade do serviço ou quando da aposentaticipação dos sindicatos;
doria;
• Instituição de programa permanente de segurança institucional, com capacitação, treinamento
e atualização dos servidores;

• Combate permanente à prática de assédio
moral do TJMG.

CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca os servidores da 2ª Instância para:
1. Reunião Ampliada SINJUS-MG, SERJUSMIG e SINDOJUS, dia 14/7/2018, às 9h30, na Associação
Médica de Minas Gerais (Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte - MG)
• Pauta de reivindicações da Campanha Salarial Unificada 2018
2. Assembleia Geral Extraordinária, dia 16/7/2018, às 13h30, em primeira chamada, e às 14h, em
segunda chamada, no Bourbon Belo Horizonte Business Hotel (Av. Afonso Pena, 3761 - Serra, Belo
Horizonte - antigo Quality Hotel, ao lado da sede do TJMG).
• Pauta de reivindicações unificada aprovada na Reunião Ampliada.
•
Outros assuntos de interesse da categoria.

Wagner Ferreira

Coordenador-geral do SINJUS-MG

Acesse www.sinjus.org.br e acompanhe todas as nossas lutas!

