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GREVE! GREVE! 

Greve: instruções aos servidores
      Conforme deliberação da Assembleia de 16 de agosto de 2016, os servidores do Ministério das Relações Exteriores estarão em greve, por tempo 
indeterminado, a partir das 12h horas (horário de Brasília) de 22 de agosto de 2016.
      Durante a greve, todos os servidores que aderirem ao movimento deverão assinar diariamente a folha de ponto de participação dos servidores 
grevistas (PONTO PARALELO).  A assinatura desta folha comprova que o servidor estava participando do movimento paredista, com o 
objetivo de impedir a alegação de falta injustificada ao trabalho.
      No exterior: os servidores devem determinar um horário para se encontrarem no posto ou outro lugar previamente definido, para que assinem a 
folha de ponto paralelo. Ao servidor que for o único a aderir à greve, aconselhamos que, se possível, assine o ponto na presença de testemunhas. As 
folhas de presença digitalizadas devem ser encaminhadas diariamente ao comando de greve, por meio do e-mail greve@sinditamaraty.or-
g.br.
      Na SERE: a folha de ponto paralelo estará disponível na entrada do Anexo 2 (Bolo de Noiva), nos horários dos atos e manifestações propostas 
pelo comando de greve, conforme cronograma a ser divulgado.
      A comunicação sobre a greve legalmente exigida já foi feita ao Ministro de Estado pelo SINDITAMARATY, de modo que o servidor não está 
obrigado a avisar a chefia. Se o servidor quiser fazê-lo, porém, não há impedimento. Aos servidores que forem constrangidos pelas chefias a não 
fazer greve, ou sofrerem qualquer tipo de assédio em decorrência da adesão ao movimento, sugerimos que gravem a conversa com a chefia, 
informando-a previamente da gravação. Alternativamente, recomendamos comunicar à chefia na presença de testemunhas. Os casos de assédio e 
constrangimento deverão ser imediatamente comunicados ao comando de greve, por meio do endereço greve@sinditamaraty.org.br.
      O comando de greve disponibilizará modelo de comunicado ao público sobre a greve, a ser afixado nas salas de atendimento ou outros locais de 
acesso dos usuários dos serviços, tantos nos postos quanto na SERE e Escritórios de Representação. O modelo de comunicado será enviado via 
e-mail.
       Na SERE, haverá atos de mobilização diariamente durante a greve. O cronograma de atividades será previamente divulgado pelo comando 
de greve, indicando os locais e horários das ações previstas para os dias subsequentes. Camisetas do SINDITAMARATY, que poderão ser usadas 
durante as atividades, estarão à venda nos dias de greve.
       Nos postos, recomendamos que os servidores grevistas, ao se reunirem para assinatura da folha de ponto paralelo, tirem fotos e encaminhem 
para o e-mail do comando de greve (greve@sinditamaraty.org.br) e postem nas redes sociais, para divulgação. Em postos grandes, onde há muitos 
servidores, ou em cidades onde há mais de um posto, os servidores poderão programar atos ou manifestações locais. Caberá aos próprios servidores 
no exterior determinar a programação local (tipo de ato, dias e horários), uma vez que a realização desses atos dependerá das especificidades de cada 
posto.
       Acordo firmado entre o comando de greve e a administração determinará o que é ou não serviço essencial. Caso não haja acordo, caberá à justiça 
decidir. Os serviços essenciais são orientados para o administrado e não para a administração. Via de regra, devem ser mantidos 30% desses 
serviços. A depender da adesão, cabe à administração remanejar os servidores que optarem por não aderir à greve para cobrir os serviços essenciais. 
Portanto, caso o servidor trabalhe em uma área que o acordo determine ser essencial e houver servidores de outras áreas que não aderiram à greve, 
esses servidores deverão responder por esses serviços.           
     Após a reunião com a administração, o comando de greve enviará orientações específicas sobre quais serviços, na SERE e no exterior, serão 
considerados essenciais.
    Reiteramos que o contato com o comando de greve poderá ser feito por meio do endereço greve@sinditamaraty.org.br, em caso de dúvidas, suges-
tões ou comentários sobre o movimento grevista.

Vamos à luta!
Comando de greve


