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Ofício nº 09/2020 

Maceió, 28 de março de 2022 

 

Ao Magnífico Reitor 

Carlos Guedes de Lacerda 

 

Assunto: Comunicado de paralisação no dia 30 de março. 

 

Magnífico Reitor, 

 

 

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS - 

SINTIETFAL, na pessoa de sua Presidenta, Elaine Cristina dos Santos Lima, 

com espeque nos dispositivos da Lei nº 7.783, de 28.06.1989 e considerando a 

definição pelo Supremo Tribunal Federal – STF do modo de exercício do direito 

de greve dos Servidores Públicos, no julgamento dos mandados de injunção 

números 670, 708 e 712, em 05.10.2007, vem comunicar a Vossa Senhoria a 

decisão da categoria dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional 

no Estado de Alagoas da paralisação de suas atividades laborais no dia 30 de 

março de 2022, sendo tudo conforme deliberado na Assembleia Geral 

Extraordinária da Categoria, realizada hoje, ficando, desde já, garantido o 

percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do contingente de servidores das 

mencionadas administrações públicas para a prestação dos serviços 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, a 

serem definidos em comum acordo entre o sindicato da categoria e as 

administrações dos aludidos órgãos públicos, sem prejuízo de, em situações 

excepcionais, haver negociação revisional do referido percentual. 

Compõe a pauta de reivindicações, discutida na referida assembleia, a 

revisão geral e anual dos vencimentos, assegurada na constituição, para 

recomposição das perdas inflacionárias. 
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Por fim, no atinente à reposição do período referido de greve, a Entidade 

Sindical esclarece que sem dúvida haverá a negociação de praxe, conforme 

sempre ocorreu entre essa Entidade Sindical e o Instituto Federal. 

Na certeza de estarmos lutando democraticamente por nossas justas 

reivindicações, colocamo-nos à disposição para discussão de quaisquer itens de 

nossa pauta, aproveitando o ensejo para contarmos com a compreensão e o 

apoio efetivos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Elaine Cristina dos Santos Lima 
Presidenta 

 
 

 
Ao Magnífico Reitor  
Carlos Guedes de Lacerda 
Instituto Federal de Alagoas 


