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Canal de Voz nº 576    28/04/2009

A 
Central Única dos 
Trabalhadores 
do Espírito Santo 
(CUT-ES) realizará 
nos dias 5, 6 e 7 

de junho de 2009, o seu 11º 
congresso estadual. Este con-
gresso, dedicado à memória 
do companheiro Paulo César 
Bernardes, que nos deixou 
recentemente, marca a conso-
lidação da CUT como a maior 
central em atividade no Estado 
e pretende traçar diretrizes de 
luta para o próximo período. 

O congresso é a instância 
máxima de decisão da Central 
e é um espaço de debate de 
idéias e de troca de experiên-

cias. 
No Cecut, a CUT fará um ba-

lanço das lutas travadas pela 
Central nos últimos três anos e 
também vai eleger a nova dire-
toria para o triênio 2009/2012.

Assembléia 
O Sinttel convida os trabalha-

dores em Telecomunicação no 
ES para participar da Assem-
bléia Geral, a ser realizada no 
dia 07 de maio, às 18 horas, no 
auditório do Sinttel, localizado 
na Rua Barão de Monjardim, 251 – 
centro – Vitória/ES,

Compareça e vote para escolher 
os companheiros que vão nos re-
presentar nos congressos da CUT. 

CUT realiza congressos 
estadual e nacional

O 11º Congresso Estadual da CUT (Cecut) acontece nos dias 05, 06 e 
07 de junho, em Nova Almeida - Serra. Já o 10º Congresso Nacional 

(Concut) será realizado em agosto, em SP.
 O Sinttel-ES convoca assembléia para a escolha de delegados, no 

dia 7 de maio, onde serão eleitos 4 delegados

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Teleco-
municações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito 
Santo – SINTTEL/ES, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias, 
convoca todos os sócios do SINNTEL/ES, quites com suas obrigações 
estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no 
dia sete de maio de 2009 (quinta-feira), às dezoito horas em primeira 
convocação e/ou às dezoito horas e trinta minutos em segunda con-
vocação, respeitando-se os quoruns legais e Estatutários, no Auditório 
do Sinttel/ES à Rua Barão de Monjardim, 251 – centro – Vitória/ES, 
para debaterem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Escolha de delegados (as) para representarem o SINTTEL/ES no 
11º Congresso Estadual da CUT-ES que será realizado de 05 a 07 de 
junho de 2009, em Nova Almeida, Serra, ES;

b) Escolha de delegado (a) para representar o SINTTEL/ES no 10º 
Congresso Nacional da CUT que será realizado entre de 03 a 08 de 
agosto de 2009, em São Paulo, SP.

Vitória (ES), 28 de abril de 2009.
NILSON HOFFMANN

Presidente
SINTTEL/ES

Programação

8 horas - Audiência com o 
governador Paulo Hartung, no 
Palácio Ancheita - Centro, Vitória

- Concentração no Pier de 
Iemanjá

- Início do torneio de futebol de 

areia entre categorias
10 horas - caminhada de pro-

testo na orla da praia 
12 horas - Ato político 
14 horas - Show com os Parala-

mas do Sucesso

LOCAL PRAIA DE CAMBURI - VITÓRIA

Participe das atividades do 1° de Maio


