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STEET realizará assembleia para prestação de contas
O Steet convoca todos os associados
para participar da Assembleia Geral Ordinária
que será realizada no próximo dia 30 (quartafeira) às 17h30min na sede do sindicato (Quadra
103 Norte, Rua NO-09 Lote 35) conforme edital
publicado no Jornal do Tocantins do dia 24 de
abril. A assembleia será de extrema importância,
pois na ocasião será apresentada a prestação
de contas da gestão referente ao ano de 2013.
Os associados terão conhecimento de como
suas contribuições foram aplicadas no ano
passado e terão a oportunidade de conhecer os
projetos que a entidade pretende implementar
para melhoria do atendimento da categoria.
Além disso, será o momento para que
todos possam expor sugestões e/ou críticas,
tudo com o intuito de melhorar ainda mais a
administração desta entidade. O momento
servirá ainda para reforçar o comprometimento
que o Steet tem com a categoria. Participe!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Por este edital, o presidente do Steet, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, convoca
todos os associados em dia com suas obrigações
sindicais, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se em sua sede a Quadra 103
Norte, Rua NO-09 Lote 35, Palmas/TO, no dia
30/04/2014, às 17 h. e 30 min. com a presença de
2/3 dos associados. Não havendo quórum,
instalar-se-á
a
assembleia
em
segunda
convocação no mesmo dia e local, após 30
minutos com qualquer número de presentes, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
- Apreciar, discutir e votar o balanço patrimonial e
financeiro do sindicato do exercício de 2013.
- Autorização para alienação de veículo de
propriedade da entidade.
Palmas/TO, 24 de abril de 2014.
Sérgio Aparecido Fernandes
Presidente

Mensagem dia do trabalhador
No próximo dia 1º de maio (quinta-feira) será comemorado o dia do trabalhador, e o Steet
parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras representados pelo sindicato. Sabemos das
dificuldades e dos obstáculos que todos enfrentam diariamente, e por isso estamos sempre ao lado
dos trabalhadores, lutando por seus direitos, e pelas melhorias das condições de trabalho. O feriado
do dia 1º de maio é apenas uma homenagem simplista e superficial onde devemos confraternizar e
acima de tudo refletir sobre a importância do nosso trabalho.
Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras eletricitários do estado do Tocantins!

