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2018 COM NOVIDADES:

espaço exclusivo para sócios
com diversos benefícios
Todo mundo gosta de ter vantagens. E
o Sintetel começou o ano a todo vapor
para assegurar muitos benefícios aos
aposentados.
Acesse o novo espaço do sócio no
nosso site e aproveite! Tem ingressos
para cinema, teatro, shows, além de
descontos em cursos, veículos e uma
série de benefícios.

Novidades estão
chegando...
Em breve, novas parcerias de peso
estarão disponíveis. É o caso da
Drogasil e Droga Raia, com
descontos em medicamentos e
produtos, além de sites de compras
como Netshoes e Zattini.

2018

Crie o hábito
de acessar o
Espaço do Sócio
e aproveite!
SIGA OS PASSOS:
1 - Acesse o site: www.sintetel.org
2 - Clique no Espaço do Sócio
3 - O login é seu CPF
A primeira senha de acesso é SINTETEL2018
(todas as letras maiúsculas, ok?)

ATENÇÃO APOSENTADOS!
Em breve, o Sindicato chamará todos os aposentados da CAPITAL para uma
reunião na sede do Sintetel. O objetivo é saber a opinião de todos sobre quais
as atividades de sua preferência. O Sintetel também encaminhará uma carta
convocando a todos da capital para uma conversa sobre convênio médico.
Em segundo momento, vamos conversar com os aposentados
do interior e litoral.
Com o resultado em mãos, o Centro de Convívio dos Aposentados elaborará
um cronograma de atividades para todos vocês. Aguardem!

SAIBA O ANDAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS
O Sintetel moveu diversas ações coletivas em favor dos trabalhadores. Para você saber
em que situação se encontra atualmente cada ação, basta acessar nosso site.
O caminho é fácil. Acesse: www.sintetel.org e clique em Ações Coletivas
logo na primeira página que abrir.
Acompanhe esta página, pois sempre que houver mudança, nós a atualizaremos.
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MÊS DA MULHER: pr
exclusivas para apose
trabalhadoras da ca
Melhorias
para os sócios

C

ontinuamos trabalhando para manter nosso sindicato forte e atuante. Estamos fazendo
diversas inovações com o objetivo de
melhorar o atendimento e ampliar os
benefícios aos sócios.
Em nosso site, agora contamos com o
Espaço do Sócio. Você já pode acessar esta área exclusiva. É muito fácil.
Neste espaço você tem acesso a todas as promoções, além de poder participar dos constantes sorteios de ingressos para shows, teatro ou cinema.
Vale lembrar que o departamento de
Aposentados agora está sob a coordenação dos companheiros Marin e Ana
Maria. Em breve, vocês serão consultados para opinar e sugerir novas atividades aos aposentados.
Boa leitura a todos!
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

2

E

m homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em
março, o Sintetel teve um cronograma de promoções especiais
para trabalhadoras e aposentadas, além de ações exclusivas
para associadas ao Sindicato.
Foram diversos prêmios bacanas como ingressos para grandes shows e cinema, bolsas de estudo, brindes de beleza e muito mais. As promoções ocorreram pelo Facebook do Sintetel e pelo Espaço do Sócio, no site do Sintetel.
Todo dia útil de março teve uma ou mais promoções direcionadas a
elas: mulheres guerreiras que já contribuíram e ainda dão o melhor
de si para tornar a categoria de Telecom de São Paulo uma das mais
consolidadas do mundo.

Vi a promoção no Facebook, era
muito fácil participar. E ganhei”,
declara a aposentada Eliana Santana, que levou
um par de ingressos para assistir ao filme A melhor escolha.

AS PROMOÇÕES CON
Tanto em nossa página do Facebook como no Espaç
você pode acompanhar e participar das promoções

Acesse:

www.sintetel.org

@

* Na capa deste jornal você encontra todas as instruções sobre c
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

romoções
entadas e
ategoria

T

É hora de
escutá-los

emos repetido que o momento é difícil para o
sindicalismo brasileiro. As reformas promovidas
pelo governo com o apoio do
empresariado
enfraqueceram nossas entidades e diminuíram nosso poder de organização. Mas não vamos nos
abater. Já passamos por momentos difíceis ao longo da
história e sempre demos a volta por cima.
Contamos com vocês para
nos reinventarmos. Ao longo
do ano passado, ouvimos os
trabalhadores da categoria
para saber o que eles desejavam de nós. Além da luta
diária, a resposta foi "mais
benefícios". E vocês, o que
querem?
Em breve, vamos chamá-los
para uma conversa. Queremos
escutá-los e atender ao máxi-

NTINUAM...
o do Sócio em nosso site
realizadas pelo Sintetel.

@SintetelSP

como acessar o Espaço do Sócio.
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

mo aos anseios de vocês. Tenho certeza que com boa
vontade e colaboração de todos poderemos ter mais
iniciativas exclusivas para os aposentados da nossa
categoria.
Alcides Marin Salles
Diretor de Aposentado do Sintetel

SOB NOVA DIREÇÃO
Nesta nova gestão, o departamento de
Aposentados do Sintetel ficará ao cargo
dos companheiros Alcides Marin Salles
e Ana Maria da Silva.
Eles já elaboram diversos projetos para
colocar em prática. O objetivo é o de dinamizar o departamento e levar opções
de diversão e lazer aos aposentados.
Desejamos bom trabalho a eles.
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Veja os DIREITOS do aposentado
que poucos sabem
Em meio ao cenário de indefinição, quem procura a Previdência Social para se aposentar tem a legislação vigente que garante uma série de benefícios muitas vezes
desconhecidos. Pensando nisso, o especialista em direito previdenciário, Dr. Átila Abella, listou alguns direitos de quem recebe aposentadoria que não são lembrados por boa parte das pessoas que solicitam o benefício.
Confira:

Saque do Fundo
de Garantia
Depois de se aposentar, o trabalhador tem o direito de sacar
todo o dinheiro retido no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) sem prejuízo de
eventuais direitos e multas caso aconteça uma demissão sem
justa causa posteriormente. Se o beneficiário optar por
continuar trabalhando, o saque de novos depósitos feitos
em sua conta pode se tornar mensal. Se mudar de empresa, o saque será liberado ao final do contrato.

Manutenção
do plano de saúde
Caso tenha contribuído parcialmente com o pagamento mensal
do plano de saúde em seu antigo
trabalho antes de conseguir o benefício, o aposentado tem o direito
de continuar usufruindo dos serviços médicos. Nesse caso, é preciso assumir o pagamento integral
da mensalidade.

Prioridade na
restituição do
Imposto de Renda
Os contribuintes com 60 anos ou
mais têm a prioridade para receber a restituição do Imposto de
Renda Pessoa Física. Ainda que caiam na chamada “malha
fina”, o direito é assegurado e eles também têm prioridade
na correção de falhas na declaração à Receita Federal.

Viagens em ônibus interestaduais
Aposentados também têm direito à gratuidade em ônibus interestaduais, que oferecem cotas para atendê-los. Ao contrário dos meios de transporte urbanos e metropolitanos, quem
recebe algum valor da Previdência deve solicitar a passagem
com uma certa antecedência junto às companhias de ônibus.

Descontos em ingressos
Assim como estudantes, quem recebe aposentadoria e tem
mais de 60 anos possui o direito de pagar a metade do valor
em ingressos para eventos como shows, espetáculos, museus e parques. Para saber como obter o benefício, consulte
o regulamento das instituições de seu interesse.

FALECIMENTO
Joaquim Viana
Nascido em Monte Santo, Minas Gerais, em 26/09/1936 e
faleceu em 14/02/2018.
Joaquim foi admitido na Telesp em 09/07/1959 e
aposentou-se em 18/11/1991. Ele deixa esposa e filhos. A
diretoria do Sintetel solidariza-se com a dor da família.

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo
SEDE: Rua Bento Freitas, 64 - Tel.: (11) 3351-8899
SUBSEDES: ABC (11) 4123-8975 – Bauru (14) 3103-2200 – Campinas
(19) 3236-1080 - Ribeirão Preto (16) 3610-3015 – Santos (13) 3225-2422
- São José do Rio Preto (17) 3232-5560 – Vale do Paraíba (12) 3939-1620
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