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Edital publicado no Jornal Noticia Agora, edição de 25/03/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINTTEL-ES – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia 
Móvel; Centros de Atendimento; Call Centers; Transmissão de Dados e Serviços da Internet; Serviços Tron-
calizados de Comunicação; Rádio Chamadas; Telemarketing; Projeto, Construção, Instalação, Manutenção 
e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas 
Telefônicas no Estado do Espírito Santo – convoca todas/as os/as trabalhadores/as para 
participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de Março 
de 2015, na sede do Sinttel-ES, situado na Rua Barão de Monjardim, 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 patrimoniais do exercício de 2014; 
2) Apreciação das contas do exercício de 2014 e 
3) Apreciação da previsão orçamentária para o exercício de 2015.

Vitória/ES, 25 de março de 2015
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES

A assembleia de prestação de contas será na terça-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

Assembleia vai 
analisar as contas 

do Sinttel-ES

Tem muito trabalhador/a que diz 
não saber o que os sindicatos fazem 
com a contribuição descontada no 
contracheque. 

Então, chegou a hora de todos 
saberem o quê, como e onde a di-
retoria do Sinttel-ES investe a grana 
do Imposto Sindical e também das 
contribuições mensais. 

Para isso, o Sinttel convoca toda 
a categoria para participar da As-
sembleia Geral marcada para 31/03, 

terça-feira, no auditório do Sindicato. 
O que será tratado?

A direção do Sinttel/ES prestará 
contas do exercício 2014 e apre-
sentará os atos desta gestão. É o 
momento dos trabalhadores co-
nhecerem e se posicionarem sobre 
o que foi gasto e os investimentos 
realizados com as contribuições 
sindicais de toda a categoria.

O Sinttel-ES está cumprindo o 
desafio de atender as reivindica-

ções e cobranças da categoria e, na 
assembleia de prestação de contas, 
vai avaliar a previsão orçamentária 
para o exercício desse ano (2015). 

O que vamos discutir:
1) Apresentação dos balanços 

patrimoniais dos exercícios de 2014;
2) Apreciação das contas dos 

exercícios de 2014;
3) Fazer a previsão orçamentária 

para o exercício de 2015, ou seja 
desse ano.
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1º de Abril: Dia da Mentira
Ato público contra 

a Rede Globo

São Paulo – A presidenta da 
Sindicato dos Professores da Rede 
Estadual de Ensino De São Paulo 
(Apeoesp), Maria Izabel Azevedo 
Noronha, encaminhou dia 23/03 
ofício ao diretor geral de jornalismo 
da Rede Globo, Ali Kamel.  Na corres-
pondência, enviada pela primeira 
vez ao jornalismo da emissora, que 
historicamente boicota o movimen-
to, ela informa que os professores 
da rede estadual estão em greve 
desde o último dia 13.

“Para a Globo, nossa greve não 
existe. Coincidentemente ou não, é 
a mesma versão do governo esta-
dual”, afirma a dirigente no comu-
nicado, referindo-se às declarações 
do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), que nega a existência do 
movimento grevista ao mesmo 
tempo que afirma se tratar de uma 
novela que se repete anualmente.

Maria Izabel questiona o fato de 
os telejornais da emissora terem 
dado grande destaque às manifes-

Quantas vezes os trabalhadores fizeram greves e não saiu nada na Rede Globo?

Dia 1/04, 17horas, em frente à Rede 
Gazeta, em Vitória.

Globo BOICOTA manifestação dos 
professores de São Paulo em greve 

desde o dia 13 de março

  Mais de 40 mil na Paulista. Apeoesp quer que a Globo, como concessão pública, 
cumpra seu papel de informar a população sobre todos os fatos que a interessam

1,3 MIL PESSOAS CONFIRMARAM PRESENÇA  
EM EVENTO CONVOCADO PELO FACEBOOK.

tações do dia 15 deste mês, contra 
o governo federal, no mesmo local 
da assembleia dos professores, e 
não ter dado cobertura ao movi-
mento. De acordo com a Apeoesp, 
na última sexta-feira (20), 135 mil 
professores estavam em greve, o 

que corresponde a 60% da catego-
ria em todo o estado.

Ainda segundo ela, “a ética e o 
bom jornalismo determinam que 
todas as partes envolvidas em de-
terminado fato sejam ouvidas e que 
sejam divulgadas suas posições”. A 
dirigente acrescenta que, “se a Rede 
Globo defender, de fato, a liberda-
de de expressão, deve cumprir as 
normas do Estado democrático de 
direito".

“Como concessão pública, deve 
cumprir seu papel de informar à 
população sobre todos os fatos que 
a possam interessar e, também, dará 
voz a a todos aqueles que não estão 
satisfeitos com a realidade da escola 
pública estadual.”

É por essa e outras que... 


