
São Paulo, 10 de agosto de 2015.

limo. Sr. JOSÉ CARLOS GUICHO
Presidente do Conselho de Administração da ABET- Associação
Brasileira dos Empregados em Telecomunicações e membros
efetivos que o compõe.

Prezados Senhores (as).

Como associado titular e com base no art.25 do Estatuto Social da ABET, é que
escrevo essa carta para vocês, membros do Conselho de Administração da
ABET.

Tenho acompanhado através da Revista ABET Informa e especificamente a
edição do ano XVIII - nº 280 - junho/julho 2015, o esforço por parte desse C.A.,
representado pelo seu Presidente em "estar em sintonia com os princípios da
Governança Corporativa e a transparência da gestão da ABET".

Considerando que houveram questionamentos na Assembleia Geral Ordinária
de 29/04/2015, (na Revista Abet informa referenciada no parágrafo anterior o
ano das A.G's., está incorreto. pg. 9, AGO e AGE na ABET), sobre as
demonstrações financeiras da ABET e, partindo dos conceitos da Governança
Corporativa e transparência que a Gestão da ABET pretende estar em sintonia,
esperava eu que os balanços das demais empresas do grupo (ABET Corretora
de Seguros; Abettur Operadora de Turismo, Farmabet e SABET)que não foram
apresentados e apreciados na referida Assembleia Geral Ordinária, fossem
apresentados e comentados na Revista ABET Informa, no site, ou outro
veículo que possa torná-Ios plenamente visíveis e transparentes aos
Associados.
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Dentro desse mesmo propósito do C.A de uma Gestão transparente, e para que
os Associados possam tomar ciência da linha de orientação à Diretoria
Executiva e demais órgãos que parte desse Conselho, em consonância com o
Estatuto Social no Capítulo 11- Conselho de Administração - C.A e seus artigos,
parágrafos e incisos às áreas operacionais, disponibilizar na Revista ABET
Informa, no site, ou outro veículo que possa torná-Ios plenamente visíveis e
transparentes aos Associados as convocações, datas, pautas e atas das
reuniões do Conselho de Administração, tanto as ordinárias como as
extraordinárias, como já é feito com as AGO's e AGE's publicadas no site da
ABET.

A adoção dessas medidas por parte desse Conselho de Administração estará
dando a oportunidade a todos os associados de acompanharem as diretrizes
emanadas por esse Conselho e executadas pela Diretoria Executiva, dando um
gigantesco passo rumo ao emprego das boas práticas de governança
corporativa estando em "sintonia com os princípios da Governança Corporativa
e a transparência da gestão da ABET".

Esperando ter contribuído com essas sugestões e, no aguardo de providências
por parte desse Conselho, subscrevo-me.

Atenciosamente

RG.4.256.642-3 ~TABELIÃO de NOTAS AJ~~~:~ ~~7~2~~a~~~~~p~~~~;~,~_,oo
~ 11 M'eEL HOMERO SANTI. TABELIÃO. Tel. (11) 3549-62n - Fax (11) 3284-6362

R2cooheçopor seiflelr~n a finn~: SEf\:GI9 -~muo!.:\oual i~
cOfr~re'com o p.~rao . positado emI~tórlo. ~
:.~ ':ào Psulo, 10 e Agosto de 2015_ . ~ !

__ E'Il testenJ.Ü1t,:J da vera~ue. i
-~ ~1effersrnde So...<.. scre'v'ente Putonzado e

1~:il101152465 iFirfll<l.:Rl 4,t1'): oij\l:h1 <l,80 i
60;;' 8

(CARTÓRIO .~

I Elá.~
~"

I

Cc. ASTELe VISÃO.


