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Dia do Aposentado
um período de descanso e tranquilidade,
infelizmente, se transformou em luta pela
sobrevivência.

24 de janeiro se comemora o Dia do
Aposentado. Esta data é muito apropriada
para fazer uma reflexão sobre os desafios e
problemas que os companheiros aposentados
enfrentam todos os dias. Mais importante,
temos que nos somar aos trabalhadores da
ativa na luta contra a Reforma da Previdência
comandada pelo governo Golpista de Michel
Temer. Somos todos Sinttel-DF!
O aposentado já cumpriu sua tarefa
profissional no mundo do trabalho, mas a
sociedade não pode abrir mão do conjunto de
saberes e experiências que ele adquiriu ao
longo dos anos. Para o Sinttel-DF, valorizar os
aposentados do setor de telecomunicações
significa potencializar a nossa luta contra a
Reforma da Previdência e por um País mais
justo para todos.
Atualmente a realidade dos aposentados
brasileiros é cruel e desumana. A todo instante
presenciamos cenas de desrespeito ao idoso,
seja na rua, na agência bancária, no hospital, no
transporte público... E assim o que deveria ser

Os brasileiros não podem esquecer que
os cidadãos e cidadãs aposentados de hoje já
deram
a
sua
contribuição
para
o
desenvolvimento social e econômico do Brasil.
Por isso, são merecedores da atenção da
sociedade e da proteção do Estado para
viverem com dignidade e qualidade de vida. A
aposentadoria é um direito sagrado
conquistado com trabalho.

BENEFÍCIOS PARA OS APOSENTADOS
Os aposentados filiados ao Sinttel-DF têm
uma oportunidade especial de hospedagem nos
apartamentos do sindicato em Caldas Novas
(GO). O desconto é de 50% na tabela normal. A
promoção é válida de segunda a sexta-feira,
exceto em alta temporada (janeiro, fevereiro,
julho e dezembro) e feriados prolongados.
Hospede nos Apartamentos do Sinttel-DF em
Caldas Novas.
O Sinttel-DF está oferecendo serviço de
orientação e assistência jurídica aos
companheiros aposentados. Quem tem alguma
pendência com relação ao recebimento de
aposentadoria, problema com o plano de saúde,
a assistência da SISTEL ou outra questão entre
em contato com a Coordenação de
Aposentados. O plantão é nas segundas, quartas
e sextas feiras, das 9 às 12h. O aposentado pode
ligar no telefone 61- 3321-6674 Ramal 202 e
agendar um horário.

