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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  
Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK); 
- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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 24 DE JANEIRO É O  
DIA DO APOSENTADO

                  
Neste dia 24 de janeiro de 2012, Dia do Aposentado, é um momento especial para todos 

aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. Por mérito os trabalhadores 
aposentados do setor de telecomunicações fazem parte da luta pelo direito à informação, 
conectando os brasileiros de entre si e com o resto do mundo. Por isso, a aposentadoria deveria 
ser um momento especial, descanso merecido com dignidade após tantos anos de dedicação 
ao trabalho. Aposentar-se deveria ser sinônimo de prazer e tranquilidade, mas no Brasil é mais 
um campo de batalha para manter direitos adquiridos e ser respeitado pela sociedade.  

Valorização, dignidade e justiça. Isto deveria ser um direito inviolável, mas ainda é um grande 
desafio para os companheiros. Infelizmente, nos meios de comunicação repercutem notícias 
tendenciosas apontando o aposentado como o vilão pelo descontrole das contas públicas. Isso 
não reflete a realidade. A sociedade não pode esquecer que durante anos esses cidadãos 
contribuíram para o Estado, agora nada mais justo receber o que tem por direito.  

Aqui no Sinttel-DF, nossos aposentados são valorizados como patrimônio. Fazemos questão 
de tê-los sempre por perto, atuantes e bem informados, para que possam contribuir com a 
nossa luta sindical. Por isso que somos mais fortes, mais respeitados, mais combativos. Na 
comemoração dos 27 anos de vida de nossa entidade, ressaltamos o papel imprescindível dos 
nossos companheiros e companheiras aposentados na construção desta instituição que é o 
Sinttel-DF. Sem vocês, nada disso teria acontecido. 

     Para estreitar ainda mais essa relação, desde 2001 realizamos a Confraternização dos 
Aposentados, uma importante iniciativa para fortalecer o vínculo com o associado aposentado 
e possibilitar um momento de lazer e entretenimento entre companheiros. Com o passar dos 
anos, o evento foi se consolidando e tornou-se um dos momentos mais esperados no mês de 
dezembro. Na 11ª edição, em 2011, mais de 150 aposentados compareceram ao almoço 
oferecido pelo Sinttel-DF no Clube Asmec (antiga Associação Recreativa Telebrasília – ART). 
Em 2012, vamos realizar um evento ainda maior para reencontrar os amigos, matar saudades e 
comemorar as coisas boas que a vida nos proporciona PARABÉNS COMPANHEIROS! 

PARABÉNS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES APOSENTADOS.  
COM VOCÊ A NOSSA LUTA POR DIGNIDADE E JUSTIÇA CONTINUA EM 2012 


