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E VAI ROLAR A FESTA EM MOSSORÓ, DIA 15/08

O

Sinttel realizará no próximo dia 15/08 (6ª.feira),
das 19 às 23 horas, no BUFFET DU CHEFE, sito
à Rua Jose Damião, 115, Abolição I (vizinho à
Paraiba Veículos), a confraternização anual dos
trabalhadores e aposentados lotados em Mossoró.
O evento será animado pela conhecida Banda SOM
DA NATA. Os trabalhadores sindicalizados e os
aposentados podem levar um acompanhante e
devem apresentar na portaria o cartão Sinttel ou o
crachá da empresa.
O Sinttel garantirá, gratuitamente, aos
sindicalizados/aposentados presentes, uma cota de
cerveja/refrigerante e churrasquinhos. A partir da
cota, o preço será de estudante: churrasquinho R$
1,50 e a cerveja R4 1,00.
Todos os trabalhadores sindicalizados e
aposentados das empresas de telecomunicações em

Festa do SINTTEL em Mossoró

Mossoró, em especial, os companheiros teleoperadores da
A&C, estão convidados. Se programem, desde já, e não
faltem! Será uma alegria rever e abraçar os amigos! A festa é
sua! A festa é nossa!

CONVÊNIOS: O SINTTEL LANÇA NOVIDADE PARA A CATEGORIA

A

partir do contrato ﬁrmado pelo Sinttel com o
Aﬁnidade Club, os trabalhadores sindicalizados
e os aposentados, em Natal e em Mossoró, terão
direito a descontos especiais numa cadeia enorme de
estabelecimentos, tais como: lojas comerciais
(vestuário feminino, masculino e infantil, além de
outros artigos), auto escola, universidades,

faculdades, posto de gasolina, auto peças, barzinhos, curso
de idiomas, clubes, clínica médicas, clinica de estética, casa
de eventos, livraria, locadora de veículos, ótica, salão de
beleza, pet shop, seguradora, sex shop, cafeteria, colégio,
farmácias, restaurantes, hotéis, lanchonetes, academias de
ginástica/dança e outros.
O Aﬁnidade Club é um programa que conta com cerca
de 320 empresas parceiras no RN. Cada conveniado, a
exemplo do Sinttel, pode indicar pessoas que terão direito a
descontos nas diversas empresas credenciadas.
Cada sindicalizado ao Sinttel receberá um cartão
individual que o identiﬁcará e garantirá os descontos na hora
da compra. Os cartões serão distribuídos pelo Sindicato nos
locais de trabalho e quem por acaso não receber, deve entrar
em contato o Sinttel através dos telefones 3211-3131 ou
8786-3080 (Sra. Justina).
Para conhecer toda a rede de estabelecimentos
credenciada ao Aﬁnidade Club acesse:
w w w. a ﬁ n i d a d e c l u b . c o m , f / a ﬁ n i d a d e c l u b e t w i t t e r
@afnidadeclub.
Portanto, se você é sindicalizado, ótimo, procure um
dos dirigentes do Sindicato para receber o seu cartão. E se
não é sindicalizado, não perca tempo! Solicite hoje mesmo
uma ﬁcha de sindicalização e seja mais um ﬁliado ao Sinttel.

ENDEREÇO DO SINTTEL EM MOSSORÓ
Vale lembrar aos trabalhadores (em especial os teleoperadores) e aos aposentados lotados em
Mossoró que o Sinttel tem um novo endereço em Mossoró: Centro Empresarial Antonio Bolão, na
Rua Machado de Assis, 394, sala 17, Centro.
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TRABALHADORES E APOSENTADOS TÊM ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM MOSSORÓ

O

s trabalhadores, os aposentados e respectivos dependentes, lotados em
Mossoró e região, têm à disposição assistência jurídica, através do conceituado
Escritório Munemassa Advogados, contratado pelo Sinttel para atender ações
nas áreas trabalhista, cível, previdenciária, tributária e outras.
Para ter direito a assistência jurídica do Sinttel basta ser sindicalizado.
Conﬁra a escala dos plantões e agende a sua consulta previamente, com a dirigente
Deyse Vale (084) 8786-3081 ou no (084) 3211-3131. Valorize o que é seu!
Compareça ao plantão jurídico no Sinttel, sito à Rua Machado de Assis, 394, Centro,
Mossoró (Centro Empresarial Antonio Bolão, sala 17).

ESCALA MENSAL DE PLANTÃO JURÍDICO EM MOSSORÓ
AGOSTO: dias 06 e 20; SETEMBRO: dias 10 e 24;
OUTUBRO: dias 01 e 22; NOVEMBRO: dias 12 e 26; e
em DEZEMBRO: dia 10.
Obs: em função das eleições gerais deste ano nos
meses de outubro e novembro poderá ocorrer alteração
na escala.

AeC ORGANIZA CIPA

O

s trabalhadores da AeC elegeram democraticamente os seus
representantes na CIPA, para o mandato de um ano, com a
função de zelar pela prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais nos locais de trabalho. A direção do Sinttel parabeniza e
deseja boa sorte aos companheiros cipeiros!
TREINAMENTO DOS CIPEIROS - De 21 a 25 de julho, das 08 às 12 horas,
acontecerá na AeC, o primeiro treinamento dos novos cipeiros. O
Sinttel se fará presente e, desde já, se coloca à disposição dos
companheiros integrantes para o que se ﬁzer necessário, visando o
êxito da CIPA que, com certeza, beneﬁciará todos os trabalhadores.
CONHEÇA OS CIPEIROS ELEITOS – Integram a CIPA na condição de
representantes eleitos pelos empregados os companheiros Marcia
Marise Lopes Marinho, Alexsandra Ferreira da Rocha, José Victor
Pinheiro Azevedo, Tiago Adelino da Silva, David Natan Ferreira,
Manoel Pereira Campos Junior e Isaac Samuel Pereira Dantas

CARTÃO SINTTEL SERÁ ENTREGUE
AOS SINDICALIZADOS

A

partir desta semana, os dirigentes sindicais estarão
nos locais de trabalho entregando aos trabalhadores
sindicalizados o Cartão Sinttel. O cartão tem a validade
de 02 anos e serve para identiﬁcar a condição de trabalhador
sindicalizado, na hora de utilizar um convênio ou participar
de eventos do sindicato.
Aguarde a sua vez! E se por algum motivo você não
receber o seu cartão Sinttel, ligue pra gente através do 32113131 ou 8786-3080 (Sra. Justina) ou procure qualquer um
dos dirigentes do Sindicato para providências.
Filiado à

Telefônicos

FENATTEL

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações - SINTTEL/RN

ORGANIZAR PARA AVANÇAR
FILIE-SE AO SINTTEL
rganizar os trabalhadores em telecomunicações no RN é
prioridade para a diretoria do Sinttel. Aﬁnal, de que adianta
um sindicato sem trabalhadores ﬁliados? A história
comprova que só existe sindicato forte e representativo se a
categoria estiver sindicalizada. Todos os trabalhadores em
telecomunicações, em especial os teleoperadores, estão
convidados a se ﬁliarem ao Sinttel, como primeiro passo para
fortalecer a própria categoria. Não hesite, venha para o
Sinttel/Fenattel – um sindicato de luta. Contatos: 3211-3131 ou
contato@sinttel.org.br.
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