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Circular n. 26/2016/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2016

Aos(Às) Professores(as) do Cefet/RJ

Assunto: Edital de Convocação da 163a Assembleia Geral Extraordinária da ADCEFET-RJ

O presidente da Adcefet-rj Seção Sindical, no uso das suas atribuições regimentais e estatutárias, convoca 

todos(as) os(as) sindicalizados(as), e demais docentes do Cefet/RJ, para comparecerem à 163a Assembleia Geral 

Extraordinária  da  entidade,  que  ocorrerá  em 21  de  outubro de  2016  (6a feira),  no  Espaço  de 

Confraternização da ASSER, localizado na Unidade Maracanã do Cefet/RJ, ao lado do Ginásio, às 9h, em 

primeira convocação, e a partir das 9h30min, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 

para deliberarem sobre a seguinte proposta de pauta:

1 Informes;

2 Encaminhamentos do comitê local de mobilização sobre o ponto eletrônico;

3 Construção  da  Greve  Geral:  Por  nenhum  direito  a  menos  e  contra  o  ajuste 

fiscal  (Contra  as  reformas  trabalhistas  e  previdenciária;  o congelamento do orçamento público (PEC  

241);  o PLS  54  (antiga  PLP  257);  o  PLS  204;  o  projeto  Escola  sem  Partido;  a contrarreforma do 

Ensino Médio (MP 746) e a terceirização);

3.1 Estado de greve pela construção da Greve Geral;

3.2 Dia  24  de  outubro  – Dia  nacional  de  luta  dos/as  servidores/as  públicos  (com 

mobilização  e  paralisação)  com  articulação  de  todo  o  setor  da  Educação  (público e privado) com o 

eixo “Educação na rua contra a retirada de direitos, a Lei da mordaça e a reforma do ensino médio”;

3.3 Dia  11  de  novembro – indicativo  de  greve  geral (a  depender  da  construção com as 

centrais sindicais e FONASEFE).

4 Assuntos gerais.

Saudações de luta,

Professor Alberto Jorge Silva de Lima

Presidente
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