
                Fevereiro 2021 
Radialistas sindicalizados tem Assembleia Orçamentária 

Estadual Virtual no próximo sábado (20)  

 
Sindicato dos Radialistas realiza assembleia orçamentária para prestação de 

contas aos seus sindicalizados  
  

 

Orçamento e prestação de contas da entidade 
No próximo sábado (20), a partir das 10h da manhã, a diretoria do Sindicato dos Radialistas 
realiza uma assembleia em que será feito a prestação de contas da entidade. Arrecadação, 
custos e gastos, que são administrados pela direção da entidade, devem passar pelo crivo 
dos sócios contribuintes. Em tempo de Pandemia do Covid-19, excepcionalmente a 
assembleia orçamentária será realizada de forma virtual, para seguir a execução dos 
protocolos e evitar contágio pelo coronavírus.   
 

Sua presença é necessária 
Sendo sindicalizado, participe! Convide seu colega de trabalho, que também é sócio da 
entidade e se oriente para participar. Apenas sindicalizados podem participar e votar nas 
propostas apresentadas.  
 

Assembleia virtual (pela internet) 
A participação poderá ser realizada através de dispositivos móveis celulares, notebooks, 
tablets ou computadores de mesa. A presença participativa dos sindicalizados é muito 
importante, não só para fiscalizar a execução do que foi aprovado na assembleia do ano 
passado, bem como para garantir legitimidade nas decisões que devem ser tomadas nesta  
assembleia e discutir a sustentabilidade da entidade. 

ASSEMBLEIA ORÇAMENTÁRIA VIRTUAL 
Sábado, 20 de fevereiro 2020, às 10h da manhã 

Pelo Google Meet, com link compartilhado via SMS para os sindicalizados 



 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e 

Televisão no Estado de São Paulo, por seu diretor-coordenador 

infra-assinado, nos termos em que dispõem o artigo 8°, III da 

Constituição Federal e artigo 22 e seus parágrafos do Estatuto Social 

da Entidade, convoca todos os sócios em dia conforme previsto 

no artigo 5º do seu estatuto, para a Assembleia Geral Ordinária 

Orçamentária da entidade, a realizar-se no dia 20 de fevereiro 

de 2.021, às 10hs00min em formato virtual, através da 

plataforma GOOGLE MEET, através de link, que será enviado 

via SMS, e-mail para os trabalhadores associados da entidade 

sindical, tendo como temário o que segue: a- prestação, 

apreciação e aprovação das contas (balanço financeiro e 

patrimonial) relativas ao exercício financeiro do ano de 2.020; 

b- apresentação, apreciação e aprovação da previsão 

orçamentária do exercício financeiro de 2.021; c- encontra-se 

a disposição para análise, na sede do sindicato a partir da 

presente data e até a data da realização da assembleia, a 

todos os sócios da entidade sindical, o balanço financeiro e 

patrimonial de 2.020. 

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

Sérgio Ipoldo Guimarães 

Diretor Coordenador 
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