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Festa do Ecetista será
Sábado no Clube Fênix
S
Evento é a primeira ação do Sintect-AL para os trabalhadores em 2013

ábado a noite será de festa. A
Diretoria do Sintect-AL CONVIDA com imenso prazer todos os sindicalizados e dependentes para participar, no clube Fênix
Alagoana, da Festa do Ecetista. O
evento, que começará às 20 horas
do próximo dia 19 de janeiro, tem o
objetivo de agradecer todos os que
fazem o movimento sindical nos
Correios de Alagoas pela dedicação
e luta no ano que passou. O encontro além de promover a integração e
a união dos trabalhadores, também
será alusivo ao Dia 25 de Janeiro
quando se comemora o Dia do Carteiro.
Quanto ao acesso ao clube
Fênix, foi definido pela Diretoria do
Sindicato que apenas os trabalhadores sindicalizados e seus dependentes legais terão passagem livre
para a Festa. Na ocasião, uma lista
com os nomes dos trabalhadores
estará na portaria e, na chegada,
todos deverão se apresentar para
adentrar as instalações. A medida
tem como propósito assegurar uma
melhor organização para que a festa
seja realmente desfrutada pelos trabalhadores.
Como a noite de sábado promete, todos curtirão a boa música
da banda MCZ Musical e apreciarão
a culinária e a bebida do buffet
Talentus. Para os filiados do SintectAL será realizado o sorteio de dois
microondas, cinco celulares, duas
cafeteiras, dois ventiladores, dois
mini system e dois liquidificadores.
Portanto, sábado a noite será
mágica. Participe, venha animado e
traga seus dependentes porque a
festa é sua.

Conselho Deliberativo do Sintect-AL
se reúne para definir ações de 2013
O Sintect-AL reuniu seu
Conselho Deliberativo, no último dia 05 de janeiro, para avaliar as ações de 2012 e planejar estrategicamente as atividades do Sindicato para 2013.
Durante o encontro se verificou
que a atual Diretoria cumpriu a
maioria absoluta das ações planejadas para o ano anterior, um

resultado bastante significativo
que demonstra que o Sintect-AL
está no caminho certo e trabalhando para todos os ecetistas.
A meta para este ano é cumprir a
totalidade do que foi planejado e
atingir os 100% das ações. Con
fira em www.sintect-al.com.br o
calendário de planejamento para este ano.

