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DIA 2 DE DEZEMBRO
REUNIÃO NO SINDCOP PARA
ESCLARECIMENTOS
SOBRE BOATOS DE PARALISAÇÃO
Em virtude das informações que vem sendo divulgadas, dentro e fora das unidades
prisionais, afirmando que haverá paralisação de servidores do sistema penitenciário
no próximo mês de dezembro, o SINDCOP convoca filiados e não-filiados para
participarem de uma reunião onde o assunto será esclarecido.
A reunião ocorrerá dia 2 de dezembro às 19 horas, na sede do SINDCOP,
que fica na Rua Manoel Bento da Cruz, 13- 45.
Tendo em vista as últimas decisões judiciais que julgaram ilegais diversas greves
ocorridas em outros Estados o SINDCOP é contra a paralisação, para que não haja
prejuízos para os servidores. Lembramos que em Minas Gerais, 336 agentes
penitenciários terão os contratos reincididos e outros 256 agentes penitenciários
concursados foram afastados por terem participado de uma greve que foi julgada
ilegal pelo Tribunal de Justiça daquele Estado.
Lembramos também, que a greve é um instrumento que deve ser usado mediante
adesão da categoria, após realização de assembléias e com respeito às
determinações legais. Servidores penitenciários que participaram da greve de 2004
sabem os prejuízos que esse tipo de mobilização pode trazer caso não seja
respeitado os tramites legais.
Na base territorial do SINDCOP não existe nenhum indicativo de greve e não foi
realizada nenhuma assembléia para deliberar sobre o assunto. Sendo assim, antes
de aderir a qualquer mobilização o servidor filiado ou não precisa participar da
reunião para se inteirar sobre os seus direitos.
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