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Faz alguns anos que somos questionados por alguns sindicalizados, e também por nossas assessorias, 
sobre a possibilidade de venda de nossas colônias, visto que somente sindicalizados de Porto Alegre e 
arredores  acabam utilizando as colônias, neste caso o Beco do Cego.      

A colônia do Beco do Cego é decitária, exige constante manutenção e conservação, ou seja, se investe 
muito mais do que se arrecada. Há ainda custos em função de muitas limitações legais, por ser considerada 
Área de preservação Permanente (APP). Além disso, os sindicalizados do interior, que também gostariam de 
ter acesso a colônia, encontram na grande distância um elemento a mais de diculdade na utilização do local.

Desde 1998, quando ocorreu a privatização da CRT, os nossos sindicalizados já falavam em vender as 
colônias de férias. Mas, passados 22 anos, com muita diculdade o SINTTEL-RS conseguiu mantê-las.

Com a reforma trabalhista de 2017, que acabou com o imposto sindical, somada a outros fatores, como o 
m do desconto em folha das mensalidades dos aposentados pela Fundação e ainda a crise causada pela 
pandemia, o Sindicato teve que tomar a decisão de se desfazer deste patrimônio. Outros sindicatos com 
estruturas semelhantes tiveram  que vender suas colônias e demitir funcionários.

Faz alguns anos que procuramos interessados para comprar o Beco do Cego, mas nunca havia sido 
apresentada uma proposta que valesse a pena ser discutida em assembleia. Mas agora surgiu um interessado 
na compra do Beco, com uma proposta que atende ao valor avaliado por uma empresa especializada.

Por isto estamos convocando assembleia, cujo edital foi publicado no jornal Correio do Povo dia 26 
de setembro, conforme determina nosso Estatuto, para deliberar sobre esta venda, nas cidades onde temos 
sedes constituídas, tanto no interior como na Capital. 

ATENÇÃO SINDICALIZADOS NO SINTTEL-RS: 
ASSEMBLEIA DIA 26/10, PARA DELIBERAR  SOBRE A VENDA 
OU NÃO DA SEDE CAMPESTRE DO BECO DO CEGO, NO LAMI. 
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Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista


