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À GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA) NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 

 

Of. Sind. 163/2021 
 

Ref.: Notificação – Deflagração de Greve. Servidores da Educação. Município de Araraquara 
 

 
 

 

 

 

 

 

SISMAR – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIÃO, entidade de representação de classe profissional de primeiro grau, por 

seu representante legal que abaixo assina, vem mui respeitosamente pelo presente, até a presença 

de Vossa Senhoria com a especial finalidade de NOTIFICAR essa Gerência acerca das 

deliberações tomadas pelos servidores municipais integrantes dos quadros funcionais da Secretaria 

Municipal de Educação de Araraquara, em Assembleia virtual, regularmente convocada e realizada, 

neste sábado (03/04/2021), nos termos que passa a expor. 

 
 

Senhor Gerente, tendo em vista a decisão da Administração municipal 

de Araraquara de determinar a volta ao trabalho presencial de todos os servidores das unidades 

educacionais a partir do próximo dia 05/04/2021 (segunda-feira) e com alunos a partir do dia 

12/04/2021, foi deliberada a DEFLAGRAÇÃO DE GREVE, na forma e condições referidas na 

Notificação enviada ao Senhor Prefeito de Araraquara (e aos Secretários de Administração e de 

Educação), cuja cópia segue em anexo. 

  

 
 

Assim, tendo em vista toda a pertinência e a legitimidade do 

posicionamento adotado pela categoria – de contrariedade absoluta a essa determinação arbitrária 

e atentatória ao direito à vida dos servidores supracitados e representados por esta entidade 

profissional, fica esta Gerência Regional do Trabalho NOTIFICADA que, não havendo a 

reconsideração por parte da Administração Municipal, consistente em suspender o retorno ao 

trabalho presencial nas escolas da rede pública municipal, a paralisação das atividades terá início a 

partir das 00:00 da próxima 2ª feira, (05/04/2021).  
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Sendo o que tínhamos de momento, antecipadamente agradecemos 

a atenção dispensada e ficamos à disposição desta Gerência para outros esclarecimentos que se 

fizerem necessários, bem como para eventual tentativa de resolução pacífica do assunto em Mesa 

de Conciliação (de preferência em formato virtual) que essa Gerência entenda pertinente convocar.  

 

Ao ensejo, aproveitamos para reiterar os nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

 

Araraquara, 05 de Abril de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sismarv@uol.com.br

