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DIA 05/12 A CATEGORIA DAS TELECOMUNICAÇÕES FARÁ FESTA EM MOSSORÓ É

O
FEST
SINTTEL!
O
Sinttel RN convida todos os
trabalhadores sindicalizados
e os aposentados das
telecomunicações em Mossoró
para o FEST SINTTEL, a se
realizar no próximo dia 05/12, no
Buffet do Chef (sito à Rua Filgueira
Filho, 160, Bairro Costa e Silva),
das 19:00 às 23:00 horas.
O FEST SINTTEL é a
grande festa de confraternização
que, costumeiramente, o Sinttel
realiza ao ﬁm de cada ano. É o
momento em que a categoria dar
adeus ao ano velho e renova a
esperança por um novo ano ainda
melhor.
Animará o FEST SINTTEL
a famosa banda Forró dos 3. Não
vão faltar comes e bebes: será
oferecido um cocktail, refrigerantes e salgados, e a cerveja será
vendida aos participantes a preço
de estudante, no local do evento.
Cada trabalhador sindicalizado
poderá levar somente um
Acompanhante. PARTICIPE! A
FESTA É SUA!

NÃO ESQUEÇA DE LEVAR A SUA
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL!
Os trabalhadores sindicalizados
devem se identiﬁcar na portaria
com o crachá da empresa ou a
com a carteira de trabalho. Fique
atento! Leve a sua identiﬁcação
proﬁssional, senão poderá ser
“barrado no baile”.
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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 aí o natal e o novo ano!
A direção do Sinttel antecipa à
toda a categoria votos de um Natal
cheio de alegrias brindando o nascimento de Jesus, em paz, com as suas
respectivas família e os bons amigos.
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 a
esperança num mundo melhor.
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