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A assembleia será na quarta-feira, 30/03, às 18 horas, 
no auditório do Sinttel (Rua Barão de Monjardim, 251 
- Centro, Vitória). Compareça e fi que sabendo como a 

diretoria investe a sua contribuição

Sinttel-ES presta 
contas em assembleia 

dia 30/03

Tem muito trabalhador/a que diz não saber o 
que os sindicatos fazem com o percentual de 1% 
que é a contribuição descontada no contracheque 
para o Sindicato. 

Então, chegou a hora de todos saberem o quê, 
como e onde a diretoria do Sinttel-ES investe a 
grana do Imposto Sindical e também as contri-
buições mensais. 

Para isso, o Sinttel convoca toda a categoria 
para participar da Assembleia Geral marcada para 
30/03, quarta-feira, no auditório do Sindicato. 

O que será tratado?
A direção do Sinttel/ES prestará contas do 

exercício de 2015 e apresentará os atos realizados 
nesta 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 aten-
der as reivindicações e necessidades da categoria 
e, na assembleia de prestação de contas, vai avaliar 
a previsão orçamentária para o exercício desse 
ano (2016). 

O que vamos discutir:
1) Apresentação dos balanços patrimo-

niais dos exercícios de 2015;
2) Apreciação das contas dos exercícios 

de 2015;
3) Fazer a previsão orçamentária para o 

exercício de 2016, ou seja desse ano.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

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 Troncalizados 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 Ordinária que 
será realizada no dia 30 de Março de 2016, 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 2015; 
2) Apreciação das contas do exercício de 2015 e 
3) Apreciação da previsão orçamentária para o exercício de 2016.

Vitória/ES, 24 de março de 2016
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES


