EXMO. SR. DR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

______________________________________________________________________,
_________________________ (cargo), _________________ (matrícula), vem a V. Exa.
requerer o Abono das Faltas da “Greve pela Vida”, a devolução dos desconto dos dias
parados e o arquivamento imediato do Inquérito Administrativo referente à greve sem
qualquer punição por ser de direito nos termos seguintes:
O presente pedido se impõe em razão de que os Profissionais de Educação da Rede
Municipal de Educação do Rio de Janeiro aprovaram a suspensão da “Greve pela Vida”
na Assembleia Geral da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, realizada no
dia 01 de julho de 2021, às 17:00h, através da Plataforma Digital Zoom.
A “Greve pela Vida”, nos termos do inciso VII, do artigo 37, da Constituição da
República, da Lei Federal 7.783/89 e das decisões do Supremo Tribunal Federal – STF,
prolatadas nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, não se confunde com a mera
“FALTA” ao trabalho por parte do Servidor/a e nem os seus efeitos pois se trata de
movimento coletivo reivindicatório em defesa da vida e da saúde sendo que a “Greve
pela Vida” da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro representou tão somente
uma paralisação parcial das atividades presenciais garantindo-se a manutenção dos
serviços educacionais através do trabalho remoto pelo profissionais de educação que
se mantiveram em efetivo exercício, à disposição da municipalidade.

Assim, vale ressaltar que, a “Greve pela Vida” não interrompeu os serviços
educacionais, não ameaçou o direito à educação sendo que a adesão voluntária e a
participação ao movimento ocorreu no estrito cumprimento das normas legais.
Diante disso, serve a presente para requerer à V. Exa. se digne determinar o Abono
das Faltas da “Greve pela Vida”, não desconto dos dias parados e arquivamento sem
qualquer punição/retaliação do Inquérito Administrativo referente à greve.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Rio de Janeiro,

de

de 2021.

_____________________________________________________
(assinatura)

