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Assessoria jurídica estará presente para esclarecer dúvidas da categoria

O
Sintect-AL realizará as-
sembleia geral, na pró-
xima quarta-feira (13), 

em sua sede administrativa, a 
partir das 19 horas, para que 
sejam apresentadas duas pro-
postas alternativas de assis-
tência médica para os pais que 
foram desligados da Postal Sa-
úde após ação desumana da 
ECT e decisão recente do Tri-
bunal Superior do Trabalho.

Durante o encontro, re-
presentantes de duas operado-
ras de plano de saúde estarão 
presentes para oferecer alter-
nativas e prestar esclarecimen-
tos relativos à assistência mé-
dica de suas respectivas em-
presas.

A assembleia também 
con-tará com a presença da 
assessoria jurídica do Sindica-
to para maiores esclarecimen-
tos quanto a decisão do TST e 
sobre a ação jurídica movida 
pela Fentect relacionada aos 
pais que precisam da Postal 
Saúde para a continuidade de 
tratamentos médicos que não 
podem ser interrompidos con-
forme já deliberado pela Jus-
tiça do Trabalho.

 Confira o edital ao lado e 
venha tirar suas dúvidas!

EDITAL Nº 12/2019

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Assembleia tratará sobre
plano de saúde para os pais
dependentes dos ecetistas

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 a comparecerem à assembleia geral extraordinária, que se 
realizará no dia 13 de novembro de 2019, quarta-feira, às 19 horas, na 
sede do Sintect-AL, localizada na Rua Ceará, 206 – Prado – nesta Capital, 
em primeira convocação, com 50% dos trabalhadores, e às 19 horas e 30 
minutos, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
trabalhadores presentes, para deliberar sobre o seguinte assunto 
constante na pauta:

1 – Apresentação de propostas para assistência médica privada para os 
pais;
2 – Outros Encaminhamentos.

Maceió, 06 de novembro de 2019.  

Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro
Presidente
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