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Sintect-AL fará assembleia para
aprovação de desconto assistencial

Categoria se reunirá nesta quinta-feira para deliberar sobre o tema

O
s trabalhadores dos Correios em Alagoas 
estarão reunidos nesta quinta-feira (27/10), 
no auditório do Sintect-AL, localizado na 

Rua Ceará, 206, Prado, em assembleia geral, para 
deliberar sobre a aprovação de desconto assis-
tencial.

Para o Secretário de Finanças do Sindicato, 
Givaldo Gomes, “o desconto será para repor as 
despesas durante a campanha salarial, a exemplo 
da manutenção de representação da categoria de 
Alagoas no Comando Nacional de Negociação, em 

Brasília, para cobrir os repasses obrigatórios e 
estatutários que o Sintect-AL fez para a Fentect 
manter toda a logística da campanha salarial, para 
financiar a campanha contra a privatização, além de 
ajudar na conclusão das obras da nova sede 
administrativa do Sintect-AL.”

Desde já, a Diretoria do Sindicato agradece o 
engajamento da categoria na Campanha Salarial 
deste ano e conta com a participação de todos na 
Assembleia Geral desta quinta-feira para deliberar 
sobre o desconto assistencial tão importante para as 
lutas que virão.

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de 
Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, 
situado a Rua Ceará, 206 – Prado – Maceió/AL, vem, 
através de seu representante legal, convocar todos os 
trabalhadores em sua base territorial a comparecerem 
a assembleia geral extraordinária, que se realizará no 
dia 27 de outubro de 2016, quinta-feira, às 19 horas, no 
auditório do Sintect-AL, localizado na Rua Ceará, 206, 
bairro de Prado – nesta Capital, em primeira 
convocação, com 50% dos associados, e às 19 horas e 
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30 minutos, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de associados presentes, para 
deliberar sobre o seguinte assunto constante na pauta:
1 – Desconto Assistencial;
2 – Outros Encaminhamentos.

Maceió, 24 de outubro de 2016.

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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