
CANAL DE VOZ CANAL DE VOZ
 Informativo do Sinttel-ES nº 860• www.sinttel-es.org.br 108/05/2017 • TEL. 27 3223-4844  Informativo do Sinttel-ES nº 860• www.sinttel-es.org.br 108/05/2017 • TEL. 27 3223-4844

Sinttel-ES convoca assembleia para a  17ª Plenária Estatutária 
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Ass e mble i a Ass e mble i a
O Sinttel-ES CONVOCA todos/

as os/as trabalhadores/as 
e aposentados/as fi liados e 

em dias com as contribuições 
sindicais para participar da 
assembleia que elegerá os 
delegados representantes 
da categoria telefônica na 

Plenária da CUT-ES.

O Sinttel-ES CONVOCA todos/
as os/as trabalhadores/as 
e aposentados/as fi liados e 

em dias com as contribuições 
sindicais para participar da 
assembleia que elegerá os 
delegados representantes 
da categoria telefônica na 

Plenária da CUT-ES.

A Central Única dos Trabalhadores 
no ES vai realizar nos dias 23, 24 e 25 de 
junho a sua 17ª Plenária Estatutária, com 
participação de representantes de todos 
os seus sindciatos e federações associadas 
a ela. O local ainda está sendo definido 
pela organização. 

O objetivo da 17ª Plenária Estadual da 
CUT é discutir todos os problemas - como 
esses ataques à aposentadoria e aos 
direitos trabalhistas e definir estratégias 
de enfrentamento da classe trabalhadora 
para essas questões nacionais e outras de 

cunho estadual, como a privatização da 
Cesan, empresa capixaba, que promoverá 
demissões e elevará os preços da água e 
do tratamento de esgoto no Estado. 

A plenária estadual também elege os 
delegados para participarem da Plenária 
Nacional Estatutária da CUT,  prevista para 
acontecer entre os dias 29 e 31 de agosto. 
Também não tem local definido, ainda. 

Os critérios para a eleição dos delega-
dos e suplentes obedecem a porporciona-
lidade do número de filiados quites com 
as finanças de cada entidade. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria SINTTEL-ES - Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Telecomunicações  e Operadores de 
Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais e Estatutárias, convoca todos 
os sócios do SINTTEL/ES, quites com suas obrigações 
estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária  no dia  18/05/2017 (quinta-feira), às 
17h30horas em primeira convocação e às 18 horas  em 
segunda e última convocação, na sede provisória do 
Sinttel/ES  à R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 
Sl. 1316, Centro – Vitória ES,  respeitando-se os quóruns 
legais e estatutários para debaterem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Escolha de delegados para representarem o Sint-
tel/ES na 17ª Plenária Estatutária Congresso Estadual 
Extraordinário e Exclusivo da CUT/ES

Vitória(ES), 08 de maio de 2017
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES
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