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COMUNICADO SINDECTÉB 010/2014 

 

     
Bauru, 11 de Março de 2014. 

 
 

SINDECTÉB realiza a XI festa do Carteiro 
 

 

Companheiro(a),  

 

A XI festa em comemoração ao dia do Carteiro se aproxima. Não se esqueça de 

completar a sua ficha de inscrição e enviá-la até o dia 20 de Março. 

 

Lembre-se que este ano a ficha deverá ser ‘baixada’ no site, no link ‘Festa do 

Carteiro’, na página inicial do site do SINDECTEB, do lado esquerdo da tela – www.sindecteb.com.br. 

Informamos que, este ano, essa será a única maneira de solicitar convites. 

 

Após o preenchimento da ficha, ela poderá ser entregue das seguintes maneiras: 

 

- Via FAX - 3232-6432 ou 3232-5080. 

 

- Por E-mail – secretaria2@sindecteb.com.br 

 

- Por Carta - Endereço: Rua Batista de Carvalho 4-33 Ed. Comercial - Sala 405 4º andar. 

 

- Pessoalmente, será um prazer recebê-lo em nossa sede. 

 

A Festa se estende somente aos nossos familiares (esposo(a), filhos e pais dependentes). 

Caso o sócio queira levar algum membro da família e que não seja dependente, uma taxa de R$50,00 

(cinquenta reais) deverá ser paga por pessoa convidada. O depósito deverá ser feito na Conta Corrente do 

SINDECTÉB: Banco do Brasil S/A - Agência 0037-x – Conta Corrente 354633-0 – Bauru. Em caso de 

convite especial, cópia do recibo de depósito deverá ser enviada ao Sindicato juntamente com as 

confirmações. 

Datas: 

Presidente Prudente (13/04/2014 – Domingo)  

Araçatuba (27/04/2014 - Domingo)  

Bauru (01/05/2014 – Quinta-feira – feriado Dia do Trabalho) 

 

- Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 3232-6432 ou 3232-5080 
 

 

 
José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 
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