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“A GREVE É LINGUAGEM DOS QUE NÃO SÃO OUVIDOS” 
(Martin Luther King) 

 

Na reunião de hoje do Comando Nacional de Greve estiveram presentes os representantes dos 

servidores em greve, das seguintes Unidades da Federação: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Mato 
Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. 

Foi feita uma análise da situação da greve em nível nacional, onde se identificou suas debilidades 

e, principalmente, os avanços obtidos na semana e a disposição de luta dos servidores em dar 
continuidade ao movimento paredista.  

Dentre os avanços destacamos o encontro dos servidores com o Presidente Lula, no dia de 

ontem, 29, oportunidade em que lhe foi esclarecido e entregue as nossas reivindicações. Os 

servidores também entregaram ao Presidente uma camiseta da greve. Todos os eventos estão 

registrados no Blog da Greve Geral da Área Ambiental, que pode ser acessado no endereço 
<http://grevegeralambiental.wordpress.com>. 

Deliberou-se, ainda, que sendo a próxima semana decisiva para o movimento, os servidores 

deverão intensificar o convencimento dos colegas em incorporar-se à luta e que os estados em 
greve devem encaminhar seus representantes para compor o Comando Nacional. 

O Comando Nacional de Greve recomenda prioridade na articulação dos servidores com os 

parlamentares, em suas bases eleitorais, com vistas a interferirem junto à Presidência da 
República no atendimento das reivindicações da categoria. 

O Comando Nacional de Greve tomou conhecimento extra-oficialmente da concessão de liminar, 

em ação impetrada pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes, contra a CONDSEF e a ASIBAMA, 
tornando a greve ilegal e abusiva.  

Imediatamente, o Comando Nacional de Greve se reuniu com os advogados da CONDSEF, 

ASIBAMA NACIONAL, SINDSEP-DF e ASIBAMA-DF para discutir uma saída para a questão. Ficou 

decidido que essas Entidades impetrarão contestação, objetivando a cassação da liminar, uma 
vez que quem descumpriu o Termo de Acordo assinado em 2008 foi o governo. 

Independentemente da decisão judicial contra as Entidades, devemos estar atentos e dispostos a 

fortalecer o movimento paredista.  

Na segunda-feira os advogados das quatro Entidades estarão presentes ao portão de entrada da 

sede do Ibama para prestar os esclarecimentos sobre as medidas a serem tomadas e os reflexos 
para o movimento grevista. 

Finalmente, segue o cronograma de atividades aprovado para o Distrito Federal: 

03/05 (segunda-feira) 

9h 
Arrastão em todos os órgãos com distribuição de nota  

Vigília no CCBB 

11h Reunião com os advogados das Entidades 

14h30 
Atividade a ser definida pela manhã 

Vigília no CCBB 

 

PELA UNIDADE E PARTICIPAÇÃO! 

PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR CONTRA O DIREITO DE GREVE! 

COMANDO NACIONAL DE GREVE DOS SERVIDORES DO IBAMA, INSTITUTO CHICO 

MENDES, SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO E MMA 

http://grevegeralambiental.wordpress.com/

