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Assembleia escolherá delegados
para Encontro da Questão Racial

Maceió sediará o evento pela primeira vez

A Assembleia Geral desta
terça-feira, 09/10, elegerá dois
delegado(a)s que participarão
em Maceió, de 29 de novembro a
02 de dezembro, do Encontro da
Questão Racial. O evento que se
encontra na sua 13ª edição será
realizado pela primeira vez em
Maceió no hotel Ouro Branco, na
Pajuçara.

Segundo a secretária da
Mulher e das Minorias do Sintect-
AL, Marlene Duarte, o encontro
visa reunir trabalhadores de todo
o Brasil para discutir a questão
do negro e políticas de igualdade
racial dentro dos Correios. Ainda
segundo a secretária, a realiza-
ção do encontro em Alagoas tem
um caráter especial, pois ocor-
rerá na terra de Zumbi dos Pal-
mares, símbolo maior da luta ne-
gra no Brasil.

Para ser eleito delegado(a),
o trabalhador precisa ser filiado
ao Sintect-AL e escolhido pela
assembleia desta terça-feira. O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em

Alagoas – SINTECT-AL, situado na Rua Ceará, 206 – Prado – Maceió/AL
vem, através de seu representante legal, convocar todos os trabalhadores em
sua base territorial a comparecerem a uma assembleia geral extraordinária,
que se realizará no dia 09 de novembro de 2010, terça-feira, às 19 horas, em
sua em primeira convocação, com 50% dos
associados, e às 19 horas e 30 minutos, em segunda e última convocação, com
qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre o seguinte
assunto constante na pauta:

2) Encaminhamentos.

Maceió, 05 de novembro de 2010.

José Balbino dos Santos
Presidente

Sede Social, no bairro do Prado

1) Retirada de delegados para o Encontro da Questão Racial

EDITAL Nº 10/2010

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Excepcionalmente esta
semana, o atendimento jurídi-
co da quinta-feira se dará na
quarta, dia 10/11, quando os
interessados poderão ser a-
tendidos pela advogada Vivia-
ne Cruz, das 15 às 18 horas na
sede do Sintect-AL.

Atendimento
jurídico

Encontro da Questão Racial de 2006 em Brasília


