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APOSENTADOS participam da FESTA 
JUNINA em BAURU e SÃO PAULO

Festas ocorreram nas duas regiões com boa  
participação de aposentados
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Aposentados

NOVO ENDEREÇO DO  

CENTRO DE CONVÍVIO DOS 

APOSENTADOS DA CAPITAL

Rua Santa Isabel, 36 - térreo

                    
   3331-2940

                    
  3221-9079

(11)

Aposentado do 
 Sintetel tem acesso 
 a vantagens exclusivas  
no Espaço do Sócio. 
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?)

Concorra a ingressos para shows e cinema, acesse 
descontos em grandes lojas e muito mais!
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PALAVRA DO 
ALMIR

O lá minhas amigas e meus ami-
gos. Ultimamente tivemos algu-
mas mudanças na estrutura do 

Sindicato com a saída de alguns diretores.

Sendo assim, nossa companheira 
Ana Maria acaba de assumir o de-
partamento de Aposentados no lugar 
do companheiro Marin a quem muito 
agradecemos pelos relevantes servi-
ços prestados.

Agora seguimos em frente com a com-
panheira Ana Maria à frente do depar-
tamento. Como primeira ação, o depar-
tamento de Aposentados realizou uma 
festa junina para aqueles que moram 
na capital e em Bauru. Já se pensa em 
realizar outros eventos para todos. 

Continuem sintonizados com o Sinte-
tel e atualize o seu cadastro para que 
possamos entrar em contato para con-
vidá-los para futuros eventos.
Um abraço a todos,

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Foi em clima de muita descontração 
e alegria que dezenas de aposen-
tados participaram da Festa Ju-

nina promovida pelo Sintetel. Durante 
toda a manhã e início da tarde da sexta-
-feira, 27 de julho, os apostados e seus 
convidados dançaram músicas típicas, 
confraternizaram e comeram diversos 
salgados e doces típicos da época. 

Momentos como esse são fundamentais 
para manter próximo do Sindicato todos 
aqueles que fizeram parte da nossa cate-
goria. “Passamos por um momento difícil 
para o movimento sindical, com orçamento 
bastante limitado, mas isso não nos impe-
diu de organizar uma festa colaborativa”, 
disse Ana Maria, diretora de aposentados 
da entidade. Para ela, as dificuldades não 
farão com que o Sindicato deixe de pensar 
em ações para os aposentados. 

Os participantes também demonstraram en-
tusiasmo e compreensão como o momento 
difícil do movimento sindical. Para eles, o 
mais importante é que o Sintetel continue 
pensando em atividades e fortaleça o setor 
de aposentados. Essa é justamente a inten-
ção da direção do Sintetel.

Comemoração também 
ocorreu em Bauru

A festa, que ocorre desde 2008, é realizada 
pela regional de Bauru e neste ano aconte-
ceu em 7 de julho.

Participaram trabalhadores do setor de te-
lecom, aposentados e a comunidade local.

FESTA JUNINA reúne dezenas 
de aposentados na capital

M E L H O R E S  O F E R TA S
Aproveite as

USE O CUPOM SINTETEL NA FINALIZAÇÃO DA COMPRA
PARA ATIVAR O BENEFÍCIO

15%OFF
www.zattini.com.br/sintetel

PARTICIPANTES PREVI TEM O MELHOR BENEFICIO  COMPRANDO NA ZATTINI

Aproximadamente 600 pessoas passa-
ram pela festa que contou com barracas 
típicas, som com DJ, brinquedos para 
crianças e pipoca gratuita para todos. 
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O s aposentados se reuniram e 
realizaram uma festa junina no 
novo Espaço dos Aposentados 

do Sintetel.

Esse primeiro encontro foi um suces-
so, abrindo caminho a muitas ativida-
des que acontecerão daqui por diante, 
conforme programado pela nova ges-
tão. Agradecemos a participação de 
todos nessa nova etapa.

Ana Maria
Diretora de Aposentados do Sintetel

UMA NOVA ETAPA

FESTA JUNINA reúne dezenas 
de aposentados na capital

APROVEITE AS MELHORES
MARCAS DO ESPORTE

USE O CUPOM SINTETEL

PARCERIA NETSHOES E SINTETEL

www.netshoes.com.br/sintetel

M E L H O R E S  O F E R TA S
Aproveite as

USE O CUPOM SINTETEL NA FINALIZAÇÃO DA COMPRA
PARA ATIVAR O BENEFÍCIO

15%OFF
www.zattini.com.br/sintetel

PARTICIPANTES PREVI TEM O MELHOR BENEFICIO  COMPRANDO NA ZATTINI
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

O PODER do VOTO dos IDOSOS

C onforme estabelece a Constituição Federal, os brasilei-
ros com 70 anos ou mais não são obrigados a votar. As-
sim, muitos idosos estão deixando de exercer o seu di-

reito ao voto. E isso não é bom para a democracia.

Em parte, é compreensível a retração das pessoas em re-
lação à política, uma vez que o país atravessa um período 
turbulento, marcado por muitas perdas de direitos. Quando 

se somam às questões como a alta taxa de desemprego e 
serviços públicos insuficientes, que precarizam a qualidade 
de vida, potencializa-se a desesperança por dias melhores.

Não temos motivos para deixar de votar, é necessário  
compreender que somente por meio da participação nas elei-
ções será possível uma transformação social.

A implantação de ações para o bem-estar da população é  
decidida pela classe política. 

Diante disso, o caminho para um Brasil melhor passa pela 
participação e escolha de seus representantes nos governos, 
nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e na 
presidência do país.

O Brasil possui 12 milhões de idosos com 70 ou mais anos  
aptos a votar. É um número expressivo, um poder muito gran-
de, capaz de determinar a representação em diversos níveis 
da estrutura da política nacional.

Você é importante!
Não deixe de votar nas próximas eleições. Analise os projetos 
dos candidatos e vote naqueles cujas propostas vão ao en-
contro de suas expectativas por um Brasil melhor para você, 
seus filhos, netos e bisnetos.

DESCONTOS DE:

Descontos nos demais produtos,  
consulte nas lojas da rede.

nos medicamentos 
genéricos tarjados30%
nos medicamentos 
tarjados de marca20%

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA!


