INFORMAÇÃO DE GREVE

_________________________________________________, inscrito na
matrícula

______________________,

ocupante

do

cargo

______________________, lotado na ______________________, diante
da convocação para o retorno das aulas presenciais, venho por meio do
presente informar que aderi à greve deflagrada pelos profissionais de
educação na assembleia realizada no dia 30/07/2020 e confirmada nas
assembleias realizadas nos dias 17/10/2020 e 10/11/2020. Os profissionais
da educação entraram em greve à medida que foram convocados para o
trabalho presencial escolar. Destaco, ainda, que minha decisão foi lastreada
nas seguintes questões:
1 – A greve foi deflagrada em assembleia da categoria; A assembleia foi
convocada e organizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de
Educação do Rio de Janeiro – SEPE/RJ; Todo o procedimento observou
atentamente a lei de greve;
2 – A greve é um direito fundamental de todos os trabalhadores (art. 9º da
Constituição), inclusive os vinculados à administração pública, conforme
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos
Mandados de Injunção 607, 708 e 712;
3 - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a simples adesão à greve
não constitui falta grave” (STF, Súmula 316);
4 – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em situações excepcionais,
o corte de ponto de trabalhadores em greve não pode ser operado (RE
693456). Entendo que uma greve em favor da vida diante do retorno das

atividades presenciais em um ambiente de trabalho não adequadamente
estruturado, sem um protocolo médico-sanitário suficiente, no momento de
novo crescimento da curva estatística de infecção (covid-19) e de alto
percentual de ocupação de leitos médicos se enquadra na hipótese de
excepcionalidade;

Por fim, informo que continuo em regular atividade remota, dando suporte
pedagógico aos alunos e em contato com as direções escolares, CREs e
SME, conforme autorizado pelos Decretos 47247, de 13 de março de 2020,
e 48165, de 03 de novembro de 2020, motivo pelo qual não aceito que seja
lançada falta no meu ponto. Da mesma forma, não assinarei meu ponto
presencialmente,

pois

estaria

desnecessariamente

me

expondo

à

contaminação por covid-19, sendo certo que minha atividade pode ser
aferida por outros meios.

Rio de Janeiro __ de _______________ de 2020.

_____________________________________

