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SINDSEMP 
Sindicato dos Trabalhadores Efetivos 

do Ministério Público de Sergipe • 

INSTffiQ Muco et sei,. 
Recai, .1- 10 

Ofício n° 17/2019 	 Aracaju, 16 de setembro de 2019 

Exceláritissimo Senhor 
Doutor Eduardo Barreto D'Ávila Fontes, 
Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. 
Nesta. 

Assunto: Requerimento de autorização de entrada de empresas para 
divulgar e vender plano odontológico e plano de saúde para os 
servidores. 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE — SINDSEMP/SE vem, por 

meio deste, solicitar que Vossa Excelência autorize a entrada de 

representantes/promotores de venda das empresas Odonto System 

Planos Odontológicos Ltda. e Dosea Corretora de Seguros Ltda., no 

período de 23 a 27 de setembro de 2019 ou em outro período que 

Vossa Excelência entender oportuno e conveniente, durante todo o 

horário de expediente da instituição, para que os mesmos possam 

instalar seus estandes de venda no hall do 3° andar do Edifício-sede, 

visando à divulgação e venda de plano odontológico e plano de saúde 

aos servidores filiados a esta entidade sindical que tiverem interesse 

de se associarem àquelas empresas. 

Frisa-se que as referidas empresas celebraram 

contratos de prestação de serviços coletivos por adesão com esta 

entidade sindical. 
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Fábio ri 	onte da Silva 
Coordenai ir de Formação Sindical 

Coordenador Geral 

Antônio Carlos Andrade de Carvalho 
Coordenador de Cultura e Lazer 

Alexandre Gonçalves Silva 
Coordenador de Políticas Sociais 

Saulo dos Santos Lopes Cruz 
Coordenador de Assuntos Jurídicos 

Coordenador Geral 

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas 
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No mais, ainda cabe salientar que esta entidade tem 

ciência de que o deferimento do presente pleito não autoriza a 

divulgação e a venda dos serviços acima no local de lotação do 

servidor, para não incomodar o desenvolvimento das atribuições deste 

e de seu respectivo superior imediato, e nem o trabalho dos demais 

profissionais que laboram no Edifício-sede. 

Atenciosamente. 
e 

Elenice Pires Damaceno 	 Mudei cuiníarâes Lima 

Coordenadora de Administração e 	Coordenador de Relações Institucionais e 

Finanças 	 Comunicação 

a Carvalho 	 Ruironaldi dos Santos Cruz 

ra de Secretaria Geral 	Coordenador de Saúde dos Trabalhadores 
Maria 

Coo rden 
Coordenadora Geral 
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