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O SINTTEL E A AATERN PROMOVEM ALMOÇO
AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015

J

untos, o SINTTEL e a AATERN convidam todos os
aposentados e pensionistas (associados) para um almoço,
no próximo dia 12 de dezembro de 2015 (sábado) das
10:00h às 14:00h, no GRET (antigo Clube Telern, sito à Av.
Amintas Barros s/n). Será servido um belo churrasco,
refrigerantes e sucos. Cada aposentado ou pensionista poderá
levar somente um acompanhante. (obs.: bebidas alcoólicas
será por conta de cada um participante).
Animará esse encontro dos aposentados e
pensionistas a famosa cantora Artenisa Costa e banda. Será
um grande momento de confraternização e alegria. Juntos,
vamos agradecer à Deus, nosso criador, a dádiva da vida com
saúde, dá adeus ao ano velho e renovar a esperança por um
ano novo ainda melhor. Na oportunidade serão sorteados
cestas de natal e brindes.
Tudo está sendo preparado pela AATERN e pelo
SINTTEL com muito carinho para proporcionar aos
aposentados e pensionistas da nossa categoria uma merecida
confraternização. Participe! A festa é nossa.

O SINTTEL E A AATERN
ESTÃO JUNTOS EM FAVOR
DOS APOSENTADOS
UNIDADE é o lema que
norteia a ação do SINTTEL e da
AATERN em prol dos aposentados
e pensionistas associados. Por
esse motivo, dentre outras
atividades, as festividades de ﬁm de
ano dos aposentados e
pensionistas associados, em natal
e em Mossoró, serão realizadas em
conjunto, aﬁnal, unidade é o que
esperam os aposentados das suas
entidades representativas – o
SINTTEL e a AATERN.
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FELIZ NATAL! ADEUS ANO VELHO! QUE VENHA 2016
COM MUITAS BENÇÃOS PARA TODOS
O ano de 2015 está chegando ao ﬁm. Vem
aíonataleonovoano!
As direções do SINTTEL, a AATERN e do
GRET desejam à toda a categoria trabalhadores e aposentados das telecomunicações - votos de um Natal cheio de
alegrias brindando o nascimento de
Jesus, em paz, com as suas respectivas
famíliaeosbonsamigos.
Que 2016 seja repleto de realizações,
muitas conquistas e, principalmente, que
todos tenham muita saúde para enfrentar
os desaﬁos que estão por vir e fortaleçam
aesperançanummundomelhor.
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