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Posse dos Delegados Sindicais
Será Nesta Sexta-feira
Novas lideranças comporão Conselho Deliberativo do Sintect-AL

A

categoria está convidada para
a tradicional posse dos delegados sindicais eleitos no mês
de maio em todo o estado. A cerimônia está marcada para esta sexta-feira
(06) na sede do Sintect-AL, a partir
das 19 horas e contará com trabalhadores da capital e interior.
Ao tomar posse, os novos delegados serão legitimamente reconhecidos representantes da categoria nas
unidades dos Correios e comporão o
Conselho Deliberativo do Sindicato
oxigenando os quadros de lideranças
para a Campanha Salarial deste ano.
Após a cerimônia será servido um delicioso coquetel para que todos se
confraternizem e em clima de festa
deem boas vindas aos eleitos.
Você está convidado. Compareça e contribua com esse importante
momento de renovação no SintectAL!
Confira os eleitos por setor de
trabalho na capital e interior:

CAPITAL

INTERIOR

-CDD MACEIÓ
Paulo Tavares

-CDD/ARAPIRACA
Edilma Barbosa Leite

-CDD FAROL
Jabson Antonio

-SEDEX ARAPIRACA
Sebastião Leandro

-CDD PONTA VERDE
Venício Barbosa
-CDD MUNDAÚ
Djacy da Silva
-CDD BARRO DURO
Flávio Ribeiro
-CDD CARLOS OLÍMPIO
Jarbas Bezerra

-AGÊNCIA ARAPIRACA
José Carlos Vanderley
-PENEDO
José Valmir Soares
-PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Lucas Estêvam

-CDD TABULEIRO
Adelson Moura Júnior

-SANTANA DO IPANEMA
Adeval Pereira da Silva

-CEE
José Neilton Ferreira

-UNIÃO DOS PALMARES
José Carlos Machado Amorim

-CTCE REGISTRADO
Erenilson dos Santos Marinho

CAMPANHA OLÍVIA BRANDÃO
Olívia Cristina Sarmento Silva
Brandão, esposa do companheiro
Djacy Brandão, carteiro do CDD/Mundaú, está internada na UTI do Hospital
Artur Ramos e continua precisando
urgentemente da doação de sangue e
plaquetas. Os voluntários com qualquer tipo sanguíneo poderão se dirigir
ao Hemopac, localizado na Rua Itatiaia, 96, Farol e fazer a doação.
Familiares e amigos pedem também que ao chegar ao Hemopac, o

doador de sangue se voluntarie para
fazer a doação de plaquetas,
componente sanguíneo fundamental
no tratamento da paciente Olívia
Cristina.
O companheiro Djacy Brandão
agradece antecipadamente aos que
puderem fazer esse grande ato de
amor à vida e solidariedade humana.
Maiores informações pelos
números telefônicos 3326-4454
(Sintect-AL) e 3311-1500 (Hemopac).

