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CANAL DE VOZ
Sinttel presta 

contas à categoria 

Na assembleia geral marca-
da para 31/03, quarta-feira, a 
direção do Sinttel/ES prestará 
contas do exercício 2009 e, por 
conseguinte, dos atos desta 
gestão. É o momento dos 
trabalhadores conhecerem e 
se posicionarem sobre o que 
foi gasto e os investimentos 
realizados com as  contribui-
ções sindicais de todos.

Estamos cumprindo o 
desafio de atender as rei-
vindicações e cobranças 
da nossa categoria e, na 
assembléia de prestação de 
contas, vamos apreciar ain-
da a previsão orçamentária 
para o exercício de 2010. 

O que vamos discutir:
1) Apresentação dos ba-

lanços patrimoniais dos 
exercícios de 2009;

2) Apreciação das contas 

dos exercícios de 2009;
3) Apreciação da previsão 

orçamentária para o exercí-
cio de 2010.

O Sinttel fica na rua Barão 
de Monjardim, 251, Centro, 

Vitória(ao lado do restauran-
te Bom Apetite).
Todos na prestação 
de contas, no dia 

31/03.

A assembleia de prestação de contas será na quarta-feira, 31/03, 
às 18 horas, no auditório do Sinttel (Rua Barão de Monjardim, 

251, Centro, Vitória). Compareça e fique sabendo como a 
diretoria investe a sua contribuição.
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