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TERÇA-FEIRA (18/10) - 10H - AUDITÓRIO DAREITORIA - UFAL
  Pauta: 1. Luta contra PEC 241/16; 2. Paralisações e Greve Geral.

É HORA DE 
MOBILIZAÇÃO!

GREVE 
GERAL 
CONTRA  A 

PEC 241/16 E O 
PLP 257/16

Sindicato visita Polo de Santana do Ipanema

 Os dirigentes do Sintufal estiveram no polo da Ufal de Santana do Ipanema no último dia 6 de outubro. 
Foi a primeira visita sindical a unidade educacional para apresentar a plataforma de trabalho da atual gestão e 
debater impactos nocivos da PEC 241/16 E 257/16 para o setor e toda população brasileira. Novas visitas serão 
agendadas para outras unidades e o Sintufal pretende manter um roteiro de visitas periódicas como já aconte-
ceu em outras regiões.

Encontro Jurídico em Brasília

 O coordenador jurídico do Sintufal, José Roberto Rodrigues, e a advogada Rafaelly Aguiar, estão em 
Brasília participando do XIX Encontro Jurídico da Fasubra Sindical que ocorre dias 13 e 14 deste mês. O evento 
é organizado pela Assessoria Jurídica Nacional (AJN) e Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho por meio 
da Direção Nacional (DN), o encontro discutirá temas de demanda nacional com assessores jurídicos e coor-
denações jurídicas das entidades de base. O objetivo é uniformizar os procedimentos e tomadas de decisões 
que necessitam de argumentação jurídica de temas constantes da pauta.

Reunião do Fórum dos Servidores Federais

 Na próxima segunda-feira (17/10) haverá reunião do Fórum Alagoano dos Servidores Federais para 
a atual conjuntura. O local será definido nos próximos dias e divulgado no facebook do Sintufal. Uma nova 
paralisação nacional está sendo prepara para o dia 24 ou 25 deste mês de outubro. Já existe um indicativo de 
greve geral para 11 de novembro. 

Delegação de aposentados participa de Encontro em Natal (RN)

 Uma delegação da Sintufal, organizada pela coordenação dos aposentados e Pensionistas do Sindicato, 
encontra-se em Natal, Rio Grande do Norte, participando do Encontro Regional Norte/Nordeste de Aposen-
tados e Pensionistas. O evento teve início dia 13 a vai até dia 15 de outubro.


