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EDITAL nº 02/2018 

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
PARA A DIRETORIA DA AAMFC 

GESTÃO 2018-2020 
 
 
A presidente da Comissão Eleitoral da Associação Alagoana de Medicina de 

Família e Comunidade (AAMFC), filiada a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC), no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 44 do estatuto 
social, comunicar, por este edital, informações sobre o processo eleitoral para a diretoria da 
AAMFC para a gestão 2018-2020: 

 
1 - Em decorrência de Força Maior - Greve dos Transportadores de 

Cargas/Caminhoneiros (21/05/2018 a 29/05/2018) - que, consequentemente, comprometeu 
os serviços de postagens e entregas da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, 
gerando aumento nos prazos de entregas de correspondências pelos CORREIOS, de 4 dias 
úteis para 9 dias úteis; 

 
2 - Em virtude do exposto, informamos que houve a necessidade de alteração da 

data limite para a postagem de devolução da cédula de votação, assinalando o voto do 
associado, com destino à Comissão Eleitoral, que agora será o dia 11 de junho de 2018. 
Postagens efetuadas após essa data não terão os seus votos apurados; 

 
3 - Informamos ainda que houve a alteração de dada da Assembleia Geral 

Ordinária, que passará a ser realizada no dia 25 de Junho de 2018, segunda-feira, no 
auditório do Conselho Regional de Medicina de Alagoas – CREMAL, situado à Rua 
Sargento Aldo Almeida, nº 90, Pinheiro, CEP 57055-510, Maceió-AL, às 17h30min horas em 
primeira chamada com o mínimo de 2/3 dos sócios e às 18h, em segunda e última 
chamada, com qualquer número de associados, conforme determinado nos artigos 25 e 51 
do estatuto social; 

 
 

Maceió, AL, 29 de março de 2018. 
 
 
 

Joelma Matias dos Santos 
Presidente da Comissão Eleitoral da Associação Alagoana de Medicina de Família e Comunidade (AAMFC) 
CRM-AL 4210 
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Correios levarão 15 dias para normalizar
entrega de encomendas depois da greve
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Curtir 1 Compartilhar

(Crédito: Reprodução)

A paralisação de caminhoneiros, que começou no último dia 21 e perdeu força nos últimos
dias, após negociação de entidades de classe com o governo federal, ainda pode ser
sentida pelo comércio eletrônico brasileiro, segundo informações do G1.

Os Correios dizem que, desde o início da greve, o volume de encomendas entregues foi 50%
menor do que em dias normais. A redução se deve às obstruções em estradas organizadas
por caminhoneiros em protesto e pela falta de combustível nos postos.

Além disso, os Correios estimam que, após o �m da greve, serão necessários 15 dias até
que o ritmo de entrega de encomendas volte ao normal. Quem comprou itens pela internet,
portanto, ainda pode ter que esperar mais do que o normal por sua encomenda.

Os serviços com dia e hora marcados (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e
Logística Reversa Domiciliária) ainda estão suspensos. Os outros serviços, como o Sedex
convencional e o PAC, estão com prazos maiores de entrega.

Para acelerar a normalização das operações, os Correios disseram ao G1 que pretendem
aumentar a jordada de alguns funcionários e contratar mão de obra temporária. O
atendimento nas agências, por outro lado, segue funcionando normalmente.

Fonte: Olhar Digital
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Greve dos caminhoneiros atrasa mais de 20% das encomendas em AL

 Por Rafael Maynart | Portal Gazetaweb.com    24/05/2018 13h49

Correios alerta a população para a demora na entrega, mas ressalta que empresa não suspendeu serviços do Sedex
convencional  COMENTE 
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Encomendas podem chegar com atraso em razão da greve dos caminhoneiros
FOTO: REPRODUÇÃO/T V GAZETA

direção dos Correios em Alagoas anunciou, nesta quinta-feira (24), que mais
de 20% das correspondências e encomendas serão entregues com atraso,
em razão da greve dos caminhoneiros, que bloqueiam as principais rodovias
do país. O protesto que acontece em 22 estados e no Distrito Federal
completou quatro dias nesta quinta e já prejudica a oferta de serviços
diversos. Em todo o país, 34% das encomendas e 27% das
correspondências sofreram algum tipo de atraso.

A assessoria da empresa esclarece, ainda, que os serviços do Prático,
Acessível e Confiável (PAC) e do Sedex convencional não foram suspensos.
Contudo, os prazos para as duas modalidades de entrega estão sofrendo um
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Rodovias que ligam Alagoas a outros estados estão bloqueadas
FOTO: PAT RÍCIA BASTOS

acréscimo de no máximo cinco dias úteis, em função dos protestos dos
caminhoneiros - que já têm provocado o desabastecimento de postos de
combustíveis, por exemplo.

"Para reduzir os impactos à população, os Correios estão ampliando o
transporte aéreo para algumas regiões, a fim de manter os índices
operacionais de qualidade. Tão logo a situação do tráfego nas rodovias seja
normalizada, a empresa reforçará os procedimentos para regularizar as
entregas", diz a nota encaminhada pela assessoria.

 

Além disso, a assessoria explica que a ampliação dos prazos de entrega
aplica-se também a todas as modalidades de serviço internacional, malote,
carta, impresso, mala direta, Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC),
Correios Entrega Direta e Remessas Econômica/Expressa.

No mesmo comunicado, a empresa reforça que os serviços suspensos
temporariamente são os do grupo SEDEX com hora ou dia marcados, tais
como Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje. 

 

Protesto de caminhoneiros fecha via na BR-101 em Messias
Apenas a passagem de veículos de passeio está sendo liberada



Protesto de caminhoneiros fecha via na BR-101 em Messias



https://www.youtube.com/watch?v=9QD2h0dbcQo

