
Sinteal saúda essa ‘turma’ que NUNCA pára de lutar!

• 24/01: Dia de lazer
no Balneário do Sinteal

• Direitos na 
aposentadoria!
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Presidenta
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Companheiras/os aposentadas/
os...

 É com muita disposição que iniciamos 
mais um ano de lutas no Sinteal. Antes de 
tudo, agradeço a confiança de vocês, que 
possibilitou a renovação de nosso mandato à 
frente do sindicato. Temos consciência de que 
as/os trabalhadoras/es aposentadas/os foram 
fundamentais para o resultado vitorioso. Esta 
confiança reforça o compromisso de realizar a 
luta sem trégua pelos direitos da categoria, de 
cada aposentada/o.
 Sabemos que o período que se 

avizinha será desafiador. A ofensiva 

“Renovamos
  laços de união
  e resistência!”

Palava da Presidenta

Vamos (ainda mais!) à luta em 2019!
Olá, companheiros e companheiras 

aposentados/as! 

 Começamos mais um ano, com 
mais disposição de luta. E já temos uma 
boa notícia para dar: nessa nova gestão, 
pela primeira vez, teremos Secretaria de 
Aposentados nos 11 Núcleos Regionais do 
Sinteal. Isto vai trazer mais força para as/
os aposentadas/os do interior do estado, e 
tornará a categoria mais forte. Mas vai exigir 
organização e participação.
 E é isto o que a Secretaria de 
Aposentados do Sinteal promete: organizar 
a luta da categoria (com a realização, por 
exemplo, de encontros unifi cados de núcleos 
regionais); buscar a participação ativa de 
aposentadas/os nas atividades da secretaria 
e do sindicato; realizar lutas em defesa da 

conservadora tem como alvo garantias 
históricas e os instrumentos de luta da classe 
trabalhadora. A sanha daqueles que tomaram 
o poder não preserva nem mesmo aquelas/es que 
dedicaram a vida ao serviço público, contribuindo 
com a Previdência e conquistando o direito de 
exercer sua justa aposentadoria. 
 Neste novo ano renovamos nossos 
“laços de união e fraternidade” e de resistência 
para enfrentar os desafi os. Convocamos todas/
os vocês para as atividades de lutas em 2019. 
Unidas/os somos mais fortes! Com organização e 
resistência iremos superar as difi culdades e avançar 
em direitos. 

Previdência Social e combater tudo 
de ruim da Reforma da Previdência 
pretendida pelo Governo Bolsonaro; 
reivindicar dos governos estadual 
e municipais ações proativas para 
a categoria através de políticas de 
saúde, infraestrutura, mobilidade 
e cultura. Vamos buscar ampliar 
convênios, realizar cursos e palestras, 
incentivar o lazer, dentre outras ações 
voltadas aos aposentadas/os.
 Essas lutas já começam 
com a comemoração do “Dia 
Nacional de Luta em Defesa da 
Previdência Social”, no próximo dia 
24/01, quando também se comemora 
no calendário ofi cial o “Dia do/a 
Aposentado/a”. Aposentadas/os, 
sim. Inativas/os, NUNCA!



 A ideia de que a aposentadoria é o “fi m da vida” está ultrapassada. 
Com mais tempo livre e algumas opções de descontos que a lei garante, 
a 3ª idade pode se tornar uma das melhores épocas da vida. Mas não 

estamos dizendo que não existam problemas e difi culdades: a saúde exige 
cuidados, o orçamento é apertado, mas com ajustes e adaptação é possível 

viver boas experiências após tantos anos de trabalho e dedicação.
 Uma das inúmeras possibilidades que encontramos é o turismo. O 
dinheiro está curto? Não desanime! Existem programas mais baratos e até 

mesmo opções de gratuidade oferecidas para quem já chegou aos 60 anos. 
 Sabia que desde 2006 todos os ônibus interestaduais são 
obrigados por lei a destinar 02 (duas) vagas - grátis! - para pessoas idosas? 
E tem direito ao benefício pessoas com idade igual ou maior que 60 anos, 

com renda igual ou menor que 02 (dois) salários mínimos. Para fazer valer o 
direito, siga estas regras: solicite o bilhete de viagem nos pontos de vendas 
próprios da transportadora ou nos guichês terceirizados (com antecedência 
mínima de 03hs em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha e 
se apresente para viajar 30 minutos antes da hora marcada). Para garantir 
a vaga, faça a solicitação com boa antecedência. Para emitir seu bilhete de 

viagem gratuito basta comprovar idade e renda. 
 Tudo isso é importante, mas não menos importante é dedicar 

parte do nosso tempo à luta por direitos. Cada direito conquistado que 
usufruímos hoje veio com a luta. Precisamos conciliar e construir a luta pela 

manutenção e conquista de mais direitos.

Aposentadoria: 
“Direito de aproveitar a vida!”

A nova gestão do Sinteal, empossada em outubro 
de 2018, traz novidades na composição e formação 

da diretoria. A Executiva estadual tem agora uma 
Secretaria de Funcionárias/os da educação. 

Enquanto isso, a Secretaria de Aposentados, que 
já existia na estadual, ganhou uma ampliação 

importante: agora, todos os 11 núcleos regionais 
têm também em sua composição uma Secretaria 

de Aposentados. 
A nossa luta se fortalece muito porque teremos, 

além do trabalho que já estava sendo desenvolvido 
pelos coletivos, uma representação na diretoria 
dedicada permanentemente a pensar junto com 
a base a realidade e as questões específicas de 

aposentadas/os. A mudança, feita no estatuto do 
Sinteal, foi aprovada durante o 14º Congresso dos 
Trabalhadores em Educação de Alagoas, realizado 

em agosto de 2017.

Aposentados:
Secretarias

 nos 11 núcleos



www.sinteal.org.br/convenios

 O mês de fevereiro será de muitas 
atividades para as/os aposentadas/os. Na 
organização da Secretaria de Aposentados consta 
o retorno das ofi cinas de artesanato (crochê, 
tricot etc), das aulas de dança e a realização de 
palestras com variados temas (previdência, saúde, 
comportamento etc).
 E tem mais: também já estamos 
preparando a primeira reunião de 2019 do Coletivo 
de Aposentados/as, em Maceió, com a participação 
das Secretarias de Aposentados de todos os onze 
núcleos regionais, para discutir as demandas da 
categoria.
 Finalmente, antecedendo às festas 
carnavalescas, o balneário do Sinteal, em Riacho 
Doce, será o palco, no dia 17 de fevereiro (um 
domingo) de uma “Prévia Carnavalesca” das/os 
aposentadas/os da Educação, com muita música 
(ao vivo!), banho de piscina e outras animações. 
Viva o Carnaval das/os aposentadas/os!

 A tenção,  companhe i ras/os 
aposentadas/os!  A Secre tar ia  de 
Aposentados já  es tá  preparando a 
“Festa  do D ia  do/a  Aposentado/a” 
(comemorado em 24/01) ,  com um 
merec ido e  inesquec íve l  d ia  de  lazer 
no Ba lneár io  do S in tea l ,  loca l i zado 
às margens da AL 101 Nor te ,  em 
Riacho Doce.  Dent re  as  a t rações 
que es tamos preparando para 
vocês va i  te r  mui ta  música ao v ivo, 
a  presença de um persona l  t ra iner 
para  exerc íc ios  de h idro terap ia 
na p isc ina  do ba lneár io ,  au las  de 
dança,  e  mui to  mais :  b ingo com 
premiação,  lanches e  a lmoço.
 F ique atenta/o para não perder 
a  fes ta !  O S in tea l  d ispon ib i l i zará 
ôn ibus,  a  par t i r  das 09h30,  na Pça 
S in imbu.  Esperamos vocês!  E  fe l i z 
“D ia  do/a  Aposentado/a” !

Fevereiro vem aí!

“Dia do/a Aposentado/a”:
Lazer no Balneário

24 de Janeiro
“Dia do/a Aposentado/a”

CONVÊNIOS

Os convênios do Sinteal não param, em 
benefício da nossa categoria (fi liadas/

os). Não perca tempo e usufrua de 
todas as vantagens que são oferecidas. 

Lembramos que os convênios já abrangem 
as cidades de Maceió, Delmiro Gouveia, 
São Miguel dos Campos, Palmeira dos 

Índios e Boca da Mata. Em tempo: Estamos 
continuamente trabalhando para ampliar a 
rede de convênios e o número de regiões 

benefi ciadas.  


