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Assembleia nesta 
quinta-feira, dia  29/03, 
às 18h30 no auditório 

do Sinttel.  Vamos 
avaliar como foi 

aplicado o dinheiro dos 
associados e planejar 
como investir em 2012

Sinttel presta contas

Calendário Eleitoral

Assembleia define que 
eleição no Sinttel será em 

14 e 15 de maio
Na assembleia realizada dia 21 de março definiu-

-se a comissão eleitoral que vai coordenar o processo 
eleitoral no Sinttel. Sebastião Mendes da Silva, João 
Coutinho e Luiz Fernando Franzotti, conforme o estatu-
to do Sindicato, formam a comissão e têm autonomia 
para conduzir as eleições até a posse da nova direção, 
resolvendo com lisura e transparência toda e qualquer 
eventualidade. 

A nova diretoria conduzirá o Sindicato durantre o 
quadriênio 2012/2016. Atenção para as datas: 

DATA ATIVIDADE
09, 10 e 11 de abril Inscrição de Chapas
20 de abril Impugnação de Chapas/Candidatos
14 e 15 de maio Eleição
04 e 05 de junho 2º Turno (se houver)
21 de junho Posse

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

O SINTTEL/ES - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu-
nicações, Telefonia Móvel, Centro de Atendimento, Call Centers, Transmissão 
de Dados e Serviços de Internet, Serviços Troncalizados de Comunicação, 
Radio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e 
Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares 
e Operadores de Mesa Telefônicas no ES - no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca os trabalhadores sindicalizados e em dia com as con-
tribuições estatutárias para a Assembleia Geral de Prestação de Contas que se realizará no 
dia 29/03/2012 (quinta-feira), no auditório do SINTTEL, situado na Rua Barão de Monjardim,  nº 
251 - Centro,  Vitória/ES, às 18:00 horas, em primeira convocação e às 18:30 horas em segunda e 
última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre 
a seguinte pauta:
1) Apresentação dos balanços patromoniais do exercício de 2011;
2) Apreciação das contas do exercício de 2011;
3) Apreciação da previsão orçamentária para o exercício de 2012.

Vitória/ES, 23 de março de 2012
Nilson Hoffmann – Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Alguns trabalhadores - por desconhe-
cimento - não sabem como o dinheiro do 
Sindicato é investido. Os recursos vem das 
mensalidades para quem é sindicalizado; do 
imposto sindical que todos nós pagamos; e 
das taxas de negociação coletiva cobradas 
de quem não é sindicalizado, mas recebe os 
benefícios dos acordos e convenções coleti-
vas negociadas com os patrões.

Na assembleia, o Sinttel vai detalhar 
como investiu esses recursos. Também quer 
planejar com a categoria como vai investir o 
dinheiro esse ano, fazendo a previsão orça-
mentária para 2012.  

Participe e defenda
o seu sindicato!

Não fique 
na dúvida. 

Vamos para a 
assembleia
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SINTTEL ES
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CUT lança Plebiscito Nacional
sobre Imposto Sindical

É o trabalhador 
que deve 

decidir quanto 
pagar para 
manter seu 
sindicato

A CUT iniciou na segunda-
-feira (26/03) um plebiscito 
nacional sobre a contribuição 
(ou imposto) sindical. Urnas 
serão espalhadas em todos 
os país, em locais de grande 
concentração, para os trabalha-
dores opinarem se são favorá-
veis ou contrários à cobrança 
do imposto, que corresponde a 
um dia de trabalho. É cobrado 
anualmente em março. “É uma 
surpresa desagradável uma 
vez por ano”, diz o presidente 
nacional da central, Artur Hen-
rique. “Os trabalhadores têm o 
direito de decidir quanto que-
rem pagar para financiar a sua 
entidade”, acrescenta.

O que quer a CUT?
A proposta é de que os 

sindicatos tenham apenas duas 
fontes de receita: uma contri-

buição sobre a negociação co-
letiva, aprovada em assembleia 
e com teto fixado e a mensali-
dade dos sócios. Atualmente, 
além do imposto sindical e da 
mensalidade, há outras duas 
modalidades de cobrança:  
as taxas assistencial e confe-
derativa. 

Nem todas as entidades 
sindicais usam as quatro, mas 
o objetivo é limitar a duas. Se-
gundo o Ministério do Trabalho 
e Emprego, em 2011 o recolhi-
mento da contribuição sindical 
obrigatória somou quase R$ 2,5 
bilhões, incluindo as entidades 
patronais.

Quem não quer 
acabar com o 

imposto sindical?
As outras centrais sindicais 

e também as confederações 
empresariais são contra a 
decisão da  CUT. Chegaram a 

entrar em acordo 
durante a discus-
são da lei que em 
2008 reconheceu 
formalmente 
as centrais no 
sistema jurídico 
brasileiro, mas a 
discussão não foi 
adiante. Naquele 
momento, as 
entidades tam-
bém passaram 
a receber parte 
do imposto. Da 
mesma forma, 
propostas nego-
ciadas durante o 
Fórum Nacional 
do Trabalho, em 
2004 e 2005, não 

avançaram no Congresso.
Para Artur, os sindicatos têm 

de convencer os trabalhadores 
da base a se associar, para que 
a mensalidade seja a principal 
fonte de receita. Por outro lado, 
a legislação deve proibir práti-
cas antissindicais, como per-
seguição a trabalhadores que 
decidam se sindicalizar.

30 de abril 
Além do plebiscito, que vai 

até 30 de abril, a CUT e os seus 
sindicatos pretendem coletar 
assinaturas para um projeto 
de lei que ratifique, no Brasil, 
a Convenção 87 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), sobre liberdade sindical. 
A coleta começa logo após o 
plebiscito, nas comemorações 
do 1º de Maio. Essa campanha 
vai até 2013, quando a central 
completará 30 anos.


