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ATENÇÃO APOSENTADO!

O SINTTEL TRAZ A SISTEL E A FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO À MOSSORÓ

A

tendendo ao convite do Sinttel, pela primeira vez a Sistel e
a Fundação Atlântico virão à Mossoró para uma reunião
com os aposentados. O evento será no próximo dia 18 de
novembro, no Hotel Sabino Palace, sito à Av. Presidente Dutra,
1744, Alto de São Manoel (próximo ao Supermercado
Rebouças).
A programação está organizada de forma a atender a
cada público com o máximo de atenção possível. Pela manhã,
das 08h30 às 12h30, a oportunidade será dos assistidos pela
Sistel. À tarde, das 14h30 às 17h30 será a vez dos aposentados e pensionistas pela Fundação Atlântico.
Os representantes da Sistel e da Fundação Atlântico
esclarecerão pessoalmente os questionamentos e dúvidas dos
aposentados e informarão sobre os respectivos processos de
superávit. No caso da Sistel será abordado também assistência
médica/laboratorial (PAMA e PAMA/PCE), além dos exames
periódicos e plano odontológico.
A visita da Sistel e da Fundação Atlântico será uma
grande oportunidade para os aposentados em Mossoró e
cidades vizinhas, tais como: Areia Branca, Grossos, Martins,
Assu, Caraúbas, Santana do Matos, Angicos e Alexandria –

todos estão convocados para resolveram os seus problemas
relativos a: boletos de pagamentos; cartões; cobertura/atendimento médicos, clínicas e laboratórios credenciados
pelo PAMA/PCE; ressarcimento de despesas; empréstimos;
pecúlio por morte; seguro de vida e demais questões. Enﬁm,
zele pelos seus direitos na previdência privada, compareça ao
evento no dia 18.

E VEM VINDO AÍ O ANO NOVO! ADEUS 2014!
A reunião do dia 18 de novembro
será também uma oportunidade para
os aposentados de Mossoró e cidades
vizinhas se reencontrarem e se
confraternizarem. Aﬁnal vem vindo aí
2016! Os aposentados vão, juntos,
comemorar mais um ano de
experiência, saúde e vida!
COMPANHEIRO APOSENTADO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO VOCE TEM
UM COMPROMISSO MUITO IMPORTANTE. NÃO FALTE!
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO SINTTEL
EM MOSSORÓ É SEMANAL

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 ações nas áreas trabalhista, cível, previdenciária,
tributária e outras.
Valorize o que é seu! Compareça ao plantão jurídico do
Sinttel, sito à Rua Machado de Assis, 394, Centro (Centro
Empresarial Antonio Bolão, sala 17, 2º andar), às quartasfeiras, das 08:30 às 12:00horas.
Para informações sobre as ações jurídicas (tanto as
novas quanto as já em curso), compareça ao plantão ou ligue
(84) 32113131.

VEJA OUTRAS AÇÕES QUE VOCÊ PODE
INICIAR COM MUNEMASSA ADVOGADOS
AÇÕES CÍVEIS EM GERAL: Ações na área cível em geral, tais como,
indenização se seguro DPVAT, ações possessórias
(reintegração/manutenção de posse; interdito proibitório), ações
de nunciação de obra nova, ações cautelares, etc.
DIREITO DE FAMÍLIA: Ações de Alimentos (requerimento, oferta e
exoneração), guarda (compartilhada ou singular), divórcio
(Administrativo e judicial), reconhecimento de
paternidade/maternidade, anulação de registro civil, dentre
outras.
DIREITO DO CONSUMIDOR: Ações voltadas as relações de trato
consumerista, como a execução de contratos, revisão de
cláusulas abusivas, negativação indevida de clientes, realização
de cobranças indevidas, utilização de cartão de créditos por
terceiros, empréstimos realizados por terceiros, etc.
SUCESSÃO: Abertura de inventário e divisão de bens deixados

em herança.
ESTADO DA PESSOA: Ação de interdição de incapazes (portadores de
males psíquicos ou pessoas idosas, que não tenham mais
condições/discernimento suﬁciente para cuidar de seus atos da
vida civil de forma independente).
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO: Ação que objetiva a redução no
valor da parcela do contrato de ﬁnanciamento de veículo
automotor, atacando a existência de juros excessivos, acima da
taxa legal, bem como, a realização de anatocismo (cobrança de
juros compostos).
AÇÕES TRIBUTÁRIAS: Ações relacionadas a realização de cobranças
indevidas ou bitributação de imposto sobre operações
ﬁnanceiras, principalmente nos casos referentes a renovação de
empréstimos, e não concessão de descontos na aquisição de
veículo automotivo por parte de deﬁcientes.

PROCURE O SEU CARTÃO SINTTEL

O

Cartão Sinttel identiﬁca o trabalhador ou aposentado das telecomunicações na condição de sindicalizado ao Sinttel para, como tal, fazer
jus à toda assistência do Sinttel e aos
descontos especiais dos convênios.
Quem já é sindicalizado e ainda
não recebeu o Cartão Sinttel deve procurar
os dirigentes sindicais para recebê-lo. E
quem ainda não é sindicalizado, não deve
perder tempo! Deve se ﬁliar ao Sinttel para
assim integrar a categoria e também
receber seu Cartão Sinttel.
Vale lembrar que o Sinttel ﬁrmou contrato com o
Aﬁnidade Club para que os trabalhadores sindicalizados e
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os aposentados, em Natal e em Mossoró, tenham direito a
descontos especiais em estabelecimentos, tais como: lojas
comerciais (vestuário feminino, masculino e infantil e 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. Para conhecer toda a rede de estabelecimentos credenciada ao Aﬁnidade Club acesse: www.aﬁnidadeclub.com, f/aﬁnidadeclub e twitter @afnidadeclub.
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