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Seminário debaterá situação
financeira dos Correios

Categoria discutirá reestruturação da ECT e consequências na vida profissional

N
o próximo sábado (23 de abril), a 
partir das oito e trinta da manhã, o 
Sintect-AL estará realizando o 

Seminário Deficit, provisionamento e 
processo de reestruturação da ECT. Os 
trabalhos serão conduzidos pelo pales-
trante da Fentect, Hálisson Tenório, que 
apresentará estudo sobre a real situação 
dos Correios e promoverá o debate com a 
categoria.

O objetivo do Seminário será refletir 
a atual situação da ECT, as alternativas 
apresentadas pela direção da empresa e 
as propostas da categoria para superar a 
“crise” que afeta os Correios. Para isso, 
será defendida a ideia de que a solução 
passa pela defesa dos Correios como 
empresa pública e de qualidade, rejei-
tando a privatização e defendendo os di-
reitos dos seus trabalhadores.

O Seminário Deficit, provisiona-
mento e o processo de reestruturação 
na ECT  foi elaborado com base no tra-
balho desenvolvido pela Consultoria H & J 
Consultores Independentes, a pedido da 
Federação, que fez um diagnóstico da 
situação dos Correios em nível nacional.

De antemão, o Sintect-AL convida 
toda a categoria para este importante 
espaço de discussão sobre a situação e o 
futuro da ECT. O evento será na sede do 
Sintect/AL, localizada na Rua Ceará, 206, 
Bairro  de Prado. 

Para participar, o interessado deve-
rá fazer a inscrição até as 18 horas desta 
quarta-feira (20/04), através do telefone 
3326-4454 ou pelo celular 9 9992-6188.

Participe, saiba melhor o que está 
acontecendo no Correios e quais as con-
sequências para o emprego na estatal!

Seminário Deficit,
provisionamento

e processo de
reestruturação da ECT

Sábado – 23 de abril de 2016
A partir das 08:30h

Na Sede do Sintect-AL
Inscrições Gratuitas até o dia 20/04 (quarta-feira)

pelos telefones 3326-4454 – 9 9992-6188

INSCREVA-SE!
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